
 
       
 
 

 
 
З 31 жовтня по 10 листопада 2011року в 

нашій школі проходила декада світової 
літератури. В рамках декади було проведено 
безліч цікавих  заходів. Відповідно до плану 
роботи, вчителі світової літератури провели 

відкриті уроки: С.Я. Муренко у 8-Г , Т.В.Хомяк  у 5-А, 
Л.С.Павловська в 8-В, О.М.Ковальчук  у 11-А. Роботу наступного 
тижня було розплановано по днях.  

07.11.- День книги і читання.  Цього дня учні 5-х класів 
побували «У полоні літератури», а шестикласників полонили 
міфи. Учні 10-Б класу розкривали 
«Таємниці романів світового 
письменства».  

День гри і творчості було 
проведено 8 листопада.  У цей день 
учні 5-8-х класів організували 
виставку малюнків до творів 
світової літератури. Четвертокласники 

поринули у «Чарівний світ казок 
Андерсена»,  учні 9-х класів провели 
засідання знавців світової 
літератури. Для учнів 5-11 класів 
проходив конкурс стіннівок. 

9.11. було відзначено День театру 
і музею. Семикласники відвідали заочну 
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екскурсію музеєм. Учні 8-х класів інсценізували твір Есхіла 
«Прометей закутий». Всі учні 11-А класу зустрілися у 
театральній майстерні «ХХ ст. – епоха пошуків у світі 
драматургії». 

10 листопада відбулися поетичні читання. Учні 5-11 
класів представляли власні вірші. За круглий стіл сіли учні 11-
Б класу. Вони обговорювали книгу Віктора Рогозинського 
«Медовий місяць Михайла Булгакова». 

Декада закінчилася. Та залишилися враження від 
прочитаного, побаченого та почутого. Можливо,  варто ще раз 
задуматися і відкрити для себе сім чудес читання. 

 
        14 листопада  стартувала   декада математики, 

інформатики та економіки. Це 
науки, яким приматаманна точність, 
лаконічність та логічне мислення.  

Вам подобається математика? А 
обчислення: множення, ділення, 
алгоритми, формули та математичні 
вирази? Розслабтесь! Це не урок 
математики, просто цікаві та дивні 
факти про числа. Навіть серед них 

знаходяться диваки, ладні викликати у нас усмішку. Отже, 
поїхали... 

 
1 x 8 + 1 = 9 

12 x 8 + 2 = 98 
123 x 8 + 3 = 987 

1234 x 8 + 4 = 9876 
12345 x 8 + 5 = 98765  

123456 x 8 + 6 = 987654 
1234567 x 8 + 7 = 9876543 

12345678 x 8 + 8 = 98765432 
123456789 x 8 + 9 = 987654321 

 
Протягом декади вчителі математики Кундиревич А.В., 

Мандзюк І.М., Тарикіна Т.О., Гайдучок З.М., Мельник О.В. та 
вчитель інформатики  Гармонюк В.М. провели відкриті уроки. 
Крім цього під час декади можна було пограти в цілу низку 
математичних ігор. Учні 5-х класів грали в захопливі «Хрестики-



нулики», семикласники  та восьмикласники - в гру «Сильна 
ланка», старшокласники випробовували долю в грі «Знайди 
скарб». Того дня фортуна посміхалася 
не всім, а лише обраним. Тільки 
шестикласники, читаючи 
математичні усмішки,   посміхалися, 
навіть фортуні. Учні початкових класів 
із задоволенням подивися виставу 
«Пригоди комп’ютерної мишки», яку 
підготували учні 5-А та В.М. Гармонюк. 
Восьмикласники взяли участь у турнірі 
знавців інформатики. Учні 11-х 
класів демонстрували свої вміння та знання в діловій грі «Ринок», 
а потім відпочили на математичному вечорі. Веселі конкурси, 
жарти, сміх залишили море позитивних емоцій. 

 Та повернемося до математики. 
   Є таке дивне число: 142 857. 
  Дивіться, при множенні в ньому тільки міняються місцями 
цифри: 
 
   142 857 * 1 = 142 857 
   142 857 * 2 = 285 714 
                   3 = 428 571 
                   4 = 571 428 
                   5 = 714 285 
                   6 = 857 142 
  І тільки при множенні на 7 виходить 999 999. 
  До речі, 142 + 857 = 999, 
               14 + 28 + 57 = 99. 
   І ще: 142 857 у квадраті буде 20408122449. 
   20408+122449 = 142 857 

 Ну, як? Цікаво? Математика – наука з хитринкою, вона      
допомагає впорядкувати будь-які думки. 

 
  P.S. 111111111 * 111111111 = 12345678987654321  

Не вірите? Просто перевірте? 
 

  



 
 
 

 

 
 

          Учні нашої школи взяли участь у районному етапі ІІ 
Міжнародного мовно-літературного конкурсу ім. Т. Шевченка у 
2011-2012 н.р.: 

  Результати : 
 Валерія Скочко, 5-А клас (учитель Л.В. Бичевська) - 1 місце; 
 Вікторія Сідорова, 5-А клас (учитель О.М. Рабодзей) - 3 
місце; 

 Анастасія Булгаченко, 6-В клас (учитель І.П. Седлецька) - 1 
місце; 

 Олена Сергієнко, 7-А  клас (учитель І.П. Седлецька) - 3 місце; 
 Марія Рабодзей, 8-Г клас (учитель О.М. Рабодзей) - 5 місце; 
 Денис Єрмолович, 9-Б клас (учитель І.П. Седлецька) - 4 місце; 
 Ірина Гавриш, 10-А клас (учитель Л.М. Гаркуша) - 9 місце; 
 Антон Мельник, 11-Б клас (учитель О.М. Яценко) - 3 місце. 
 
Вітаємо переможців, які примножують славу школи. 

Бажаємо вам творчих злетів без падінь. 
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