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   Єдиним подихом осені та 

морозним початком зими 

закінчився перший семестр 

2011-2012  навчального ро-

ку. Всі контрольні роботи 

позаду, табель успішності– 

в портфелі. Можна тепер з 

радістю відпочити, зустріти 

Новорічні свята. Особливо 

радісними будуть канікули 

тим учням, які не тільки 

успішно закінчили перший 

семестр, а й стали перемож-

цями районних предметних 

олімпіад. 

   Цього року вихованці на-

шої школи вибороли 54  

призових  місць. З них 26 

перших місць,  других місць 

12 , 16 третіх місць.  27 з 

них будуть представляти 

наш район на обласних 

олімпіадах: з української 

мови і літератури– Дмитре-

нко Ірина (9-А), Алілуйко 

Наталія (11-Б), з російської 

мови і літератури– Мазур-

кевич Яна (9-А), Дармог-

рай Дар’я (10-Б), Захарчен-

ко Софія (11-А), Пойда Ок-

сана (11-Г), з географії– 

Алілуйко Наталія (11-Б), 

Сорока Микола (8-Б), з іс-

торії– Алілуйко Наталія 

(11-Б), з математики– Дми-

тренко Олег (11-Б), Синга-

євський Олександр (9-А), 

Жилюк Владислав (8-А), з 

біології -  Борта Валерія (9-

А), з англійської мови -  

Дейнеко Лев (9-А), Овсій-

чук Світлана (10-Б), Алі-

луйко Наталія (11-Б), з 

інформатики - Дмитренко 

Олег (11-Б), Савочкін Сер-

гій (9-А), з правознавства– 

Мазуркевич Яна (9-А), Ов-

сійчук Світлана (10-Б), 

Алілуйко Наталія (11-Б), з 

хімії – Дмитренко Ірина(9-

А), Дмитренко Олег(11-Б), з 

екології—Алілуйко Наталія.  

 Дорогі  школярі! Всі ми до-

бре знаємо, що ціною  пере-

мог є наполеглива, щоденна 

праця. Без неї не може бути 

жодних досягнень, жодних 

життєвих висот. Про  це зав-

жди пам’ятайте, коли  само-

стійно готуєте домашні за-

вдання, коли працюєте на 

уроках, якщо мрієте  отри-

мати якнайвищі результати 

на зовнішньому незалежно-

му оцінюванні чи державній 

підсумковій атестації.  

   Успіхів всім нам та щасли-

вого нового року! 

Палько Наталія Миколаїв-

на, заступник директора з 

навчальної роботи 

    

Козацька слава у віках не померкне 
6 грудня—День Збройних Сил України. 

За традицією вітають тих, хто служить в 

армії, обороняючи рубежі нашої країни. 

Кожен хлопчик, який навчається в школі, 

бачить себе воїном-захисником, нащадком 

козаків. 5 грудня 7-А клас разом з клас-

ним керівником Арештович Оленою Воло-

димирівною запросили нас на свято 

―Рідна земле 

моя, ти козаць-

кої слави зем-

ля‖. Учні роз-

повіли, хто 

такий козак, 

які звичаї і 

традиції мала 

ця славетна 

громада, як любили вони свій край і його 

природу. Заспівали пісень (―Козацька 

похідна‖,  ―Там, де річка круто в’ється‖). 

А яке козацьке свято без турнірів? Для 

козаків 7-А класу були достойні против-

ники  з козаків 7-Б класу. Кожна команда 

готувала 

назву, емб-

лему, девіз. 

Девізом 7-А 

класу стали 

слова: ―А ми 

хлопці—

козаки і зо-

всім не прос-

таки. Украї-

ну-неньку любимо, її славу не загубимо.‖ 

Учасники конкурсів проходили поле 

перешкод з кругами і у мішках, переборю-

вали відстань стоніжкою, у чоботях пере-

магали воду-переправу, демонстрували 

козацько-спортивну фігуру (козак на коні 

та український тризуб), частували 

всіх  смачними козацькими варени-

ками та кашею у справжній гарбузі 

замість горщика. 

Журі з учнів 9-А класу серйозно 

оцінювало всі конкурси. І хоча пере-

можцями стали учні 7-А класу, всі 

були задоволені. Адже дівчатка при-

вітали своїх однокласників зі святом 

невеличкими подарунками. А гляда-

чі мали можливість ще раз поринути 

у свято українського духу, пісні, пат-

ріотизму. Всі дружно співали Гімн 

України, тримаючи праву руку на 

серці, тим самим віддаючи велику 

шану своїй Батьківщині. 

           Горбик Людмила, 9-А клас  
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У попередньому випуску нашої га-

зети ми розповідали  про перший 

та другий етапи конкурсу ―Таланти 

твої, школо‖. Сьогодні ми продов-

жуємо знайомити вас, дорогі чита-

чі, з третім та четвертим етапами 

цього конкурсу. У них брали участь 

учні 7-10х  класів. 

Насамперед, усім глядачам сподо-

бався дует Шпака Вадима та Нелі 

Шабаліної з 7-А класу, який вико-

нав пісню про кохання ―Цвіте ака-

ція‖. 

   Роботи з квілінгу Полонської 

Анастасії та Шепель Олени були 

представлені учнями 8-А класу. 

Малюнками показав свої художні 

здібності Остапчук Денис. Прище-

па Вадим  - добрий  співак і музи-

кант. 

8-Б клас має 

власного поета 

Сороку Миколу, 

художника  Зем-

бицького Влади-

слава. Буздуган 

Неля не тільки 

гарно вишиває, 

а ще й співає. Порадувало те, що в 

нашій школі є такі майстри, як Ду-

дар Іван. Його вироби  кухонного 

приладдя з дерева  зайняли дос-

тойне місце на виставці робіт учнів. 

Переможцем серед 7-8х класів став 

7-Б клас, який використав всі свої 

можливі ресурси. Діти були актора-

ми і інсценізували уривок твору 

Т.Г.Шевченка ―Тополя‖. Шевчук Ма-

рина грала на баяні і танцювала рок-

н-рол. Була і художниця Омельченко 

Катя, і вишивальниці Кочин Ліза, 

Лавренчук Вікторія. Окремо хочеться 

відмітити Ковтонюк Катю, яка стала 

найкращою акторкою, представила 

більше десяти робіт з бісеру (браслети, 

сережки, буси). 

У турі старшокласників 9-А клас про-

демонстрував талант Горбик Марини, 

яка під  гітару  виконувала пісню 

―Рідна школа‖. Лазука Володимир 

виконав сучасний танець драй-степ.  

Дружній 9-Б клас розповів про всі 

таланти класу, не 

оминувши жодно-

го учня. Також 

ансамбль дівчат 

класу виконав пісню ―Шкільний 

вальс‖, а 

дует бра-

та та 

сестри 

Марти-

нюків 

музичну 

компози-

цію на 

фортепі-

ано та гітарі. ―Червона 

рута‖ прозвучала на 

трубі у виконанні Ман-

дзюка Володимира. 

Горбатюк Марина, Да-

нильчук Ірина демон-

стрували вишивки, Ярошук Марія, Коз-

ловська Юлія—квілінг. 

Завзяті, веселі учні 10-А класу представи-

ли чарівний дует Нікуліної Альони і Ост-

ровської Наталії, що подарував глядачам 

пісні ―Дитинство‖, ―Як у нас на Україні‖. 

Мартинюк Олег виконав на гітарі компо-

зицію “Friend me”, Бо-

ньковська Марина 

представила вироби з 

бісеру, Алуна Головко—вишивки. 

10-Б клас теж показав багаті таланти: 

ансамбль дівчат з піснею ―Наша школа‖, 

Дармограй Дар’я прочитала гумореску, 

Омельченко Людмила представила виши-

вки, Купецька Валентина—роботи з бісе-

ру. А роботи Дмитренка Олександра зди-

вували всіх. Його картини з поєднанням 

пластиліну і туші вимагають неабиякої 

праці та вмінь.   

Можливо, не все вдалося з першого разу, 

можливо, потрібно було виробити більш 

конкретні вимоги та критерії.  Маємо на-

дію, що такий фестиваль   сподобався на-

шим учням і вчителям. Хочемо, щоб фес-

тиваль ―Таланти твої, школо‖ прижився у 

нашій школі і став традиційним  щоріч-

ним святом. 

                       Педагог-організатор Євту-

шок Наталія Миколаївна 

Таланти твої, школо 
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6 грудня—справжніх хлопців свято. 

А в нашій школі їх багато, 

Сміливих, веселих і дружніх, 

Кмітливих, шляхетних і мужніх. 

І саме тому ми вирішили привіта-
ти хлопців з цим чудовим днем.  
Наш клас на чолі з класним керів-
ником Людмилою Сергіївною під-
готували свято ―Містер Чоловік‖. У 
ньому приймали участь Лазука 
Володимир(9-А), Примаченко Оле-
ксандр (9-Б), Мартиненко Олег(10-
А), Остапчук Максим(11Б), Висот-
чин Денис(11-В). Хлопці дуже ак-
тивно і завзято приймали участь в 
конкурсах. Вони були сміливими, 
веселими,мужніми. Адже з такими 
конкурсами впорається лише спра-
вжній чоловік. 

Учасники дотепно та розумно 

представили себе, розповіли про 
свої захоплення. Вони нічого не 
боялися, навіть бігали на підбо-
рах, фарбували губи, показували 
свої хореографічні та вокальні 
здібності. 

Також не слід забувати про гру-
пу підтримки, яка була в кожного 
учасника. Дівчата підтримували 
учасників піснями, віршами, сце-

нками. 

Висловлює-
мо подяку 
Вишинсько-
му Володи-
миру Івано-
вичу (без му-
зики наше 
свято не було 
б таке чудо-
ве) і складу 
журі. 

Ми дякуємо всім класам, які 
приймали участь у святі. І ще: ми 
точно впевнені наші хлопці—
справжні чоловіки!   

Ковальчук Вікторія 

11-Г клас 

 

   10 грудня– Всесвітній 

день захисту прав люди-

ни. Учні нашого класу 

вирішили присвятити 

виховний захід саме цій 

актуальній темі. На свя-

то були запрошені учні 9

-А і 9-В класів. Метою нашого заходу було сформувати в 

учнів уявлення про те,що школа—це осередок розвитку 

громади,в якій діти можуть відчути свою значу-

щість,взявши участь у розробці правових та соціальних 

проектів. 

   Свято пройшло дуже цікаво і змістовно. Учні нашого кла-

су представили школярам  найвідоміших борців за права 

людини- Миколу Руденка, Василя Стуса, Андрія Сахарова, 

Мартіна Лютера Кінга та інших. Також ми провели цікаву 

рольову гру “Засідання комітету ООН з прав людини”, на якій  

учні виступили в ролі аналітиків ООН, правозахисників ООН, 

експертів ООН. Ми спробували переконати гостей, що права 

дитини є не менш важливими ніж права людини. Більшість 

населення України навіть уявлення не має про права дітей, 

Конвенцію ООН про права дитини та інші. Тому дуже легко 

порушити права дітей, бо історично так склалося, що до них 

не ставились як до індивідуальної особистості. На жаль, дуже 

багато дорослих не вважають за потрібне і зараз визнавати ці 

права. Ми розповіли про ситуації,в яких порушуються права 

дитини та які бувають види насильств. Показали реальна си-

туацію,яка склалася в Україні щодо виконання Конвенції та 

прав дитини.  Ми прийшли до висновку, що змінювати суспі-

льство потрібно з молоді. Адже майбутнє наших дітей і нашої 

держави залежить від нас! 

                                                     Боньковська Марина  10-А 

Містер Чоловік 

 ВСЕСВІТНІЙ ДЕНЬ ЗАХИСТУ ПРАВ ЛЮДИНИ 

ча “Цікава фізика”, яку підготували 

учні Лозка Володимира Федосійови-

ча. Своїми враженнями поділилися 

наші учні.  

  ― Математична вікторина‖– це 

надзвичайно цікавий та розвиваю-

чий захід, на якому багато цікавих 

за-

вдань. 

Зокре-

ма ці 

завдан-

ня 

спрямо-

вані на 

розви-

ток логічного мислення людини та 

покращення її математичних здіб-

ностей. 

    Мені сподобалась ця вікторина 

тому, що на ній бу-

ло багато цікавих 

завдань і майже всі 

учні, що знаходили-

ся  в класі, брали у 

ній участь. Завдан-

ня були різних рів-

нів складності, але навіть у  легких,на 

перший погляд,, завданнях, була якась 

невидима заковирка. 

    Математична вікторина була цікавою 

ще й тому,що її проводив знайомий для 

нас вчитель, Лашевич Ірина Олександ-

рівна, яка виправляла кожну нашу по-

милку. 

    На мою думку, математична віктори-

на—це дуже важливий захід  для моло-

ді,який допомагає відкривати свій внут-

рішній математичний талант.         

                    Островський Антон,7-А 

   

Цікавим  видався тиждень матема-

тики та  фізики у нашій школі, 

який проходив з 12 по 16 грудня. 

Програма заходів була насиченою і 

змістовною. У понеділок учні Нікі-

ренкової Віри Іванівни провели у 

класах інформаційну хвилину 

“Видатні вчені-математики’. Омель-

ченко Лідія Олександрівна об’єдна-

ла зусилля п’ятикласників у мате-

матичній грі “Детектив шукає зло-

дія”. На математичну вікторину  

запросила семикласників Лашевич 

Ірина Олександрівна. Фізичний бій 

між двома командами 10-Б класу 

організувала Боровик Ніна Олексії-

вна. Конкурс інформаційно-

комунікативних технологій провів 

Яценко Юрій Михайлович. До того 

ж, учні випустили змістовні, цікаві 

стінгазети, прозвучала радіопереда-

Тиждень математики 
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Ось і закінчився I семестр на-

шого навчання. Та всі ми чекаємо 

настання головного свята зими — 

Нового Року. Готуючись до нього, 

11-Г клас вітає всіх учнів і вчите-

лів школи з цим прекрасним зи-

мовим святом. 

―Я хочу  привітати учнів нашої 

школи і побажати їм здоров'я, 

наснаги і натхнення у наступно-

му році, витримки, і головне — 

незабутніх спогадів про святку-

вання цього Нового року!‖  

(Антоненко Валентина) 

―Я приєднуюся до слів своєї од-

нокласниці і також бажаю міцно-

го здоров'я, витримки у наступно-

му році, особливо одинадцятик-

ласникам, веселого настрою і ус-

піхів. Ну, а вчителям  бажаю ща-

стя, здоров'я, сімейного затишку і 

благополуччя.‖  

(Ковальчук Вікторія) 

―Мої однокласниці досить бага-

то побажали, тому я лише додам, 

що бажаю здійснення всіх бажань, 

адже період Новорічних свят — це 

саме така пора. Вчителям бажаю 

гарно провести цей вільний від 

роботи час. ‖ 

(Примак Іван) 

―Найголовніше, що я хочу поба-

жати — це, щоб кожен знайшов 

свою другу половинку в цю казко-

ву пору, також бажаю здоров'я і 

приємних спогадів‖ 

(Ткач Марина) 

―Ну, що б я ще побажав, то це  

добре навчатися, не хворіти на 

ангіну, бути завжди в хорошому 

настрої і бути оптимістами‖ 

(Шомко Максим) 

― Я бажаю всім міцного здоров'я, 

казкового настрою, сімейного зати-

шку, натхнення і успіхів у наступ-

ному семестрі. Нехай здійсняться 

всі ваші найзаповітніші мрії. Ба-

жаю всім випускникам гарно зда-

ти ЗНО,а вчителям — завжди  
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залишатися  такими,які ви є, 

адже кращих вчителів за вас не-

має. ‖ 

(Шишковська Наташа) 

― Я бажаю учням незабутньо про-

вести Новорічні канікули, зустрі-

ти справжніх друзів і насолоджу-

ватися цими днями, адже  ми всі 

знаємо, що вони проходять швид-

ко. А вам, вчителі, бажаю здоровя, 

щастя, а також терпіння. Веселих 

свят!!!‖  

(Ігнатенко Михайло) 

Учні 11-Г класу 

Учні 11-Г класу з класним керівником Марченко Людми-

лою Сергіївною та учасники курсу “Практичної журналі-

стики” під керівництвом Палько Наталії Миколаївни. 
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Сніг іде "...Тихо, тихо сніг іде,  

  *** 

У цей прекрасний зимовий вечір, 

Коли курантів бій пробив, 

Я побажати хочу щастя, 

Щоб рік Дракона вас любив! 

Щоб усі негаразди і печалі пішли 

в далекії краї, 

Щоб ви від радості і щастя п’яніли, 

наче уві сні! 

Хай ваше серце буде чистим, очі 

надією повні. 

Бажаємо, щоб ваше терпіння не 

гасло, немов світло місяця в пітьмі. 

Нехай у вашому домі буде радість, 

кишені грошима повні. 

І щоб усі біди й нещастя вас сторо-

ною обійшли! 
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