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Радіємо змінам на краще

ВИПУСК №69,
вересень 2016 року
Школа – це те місце, де ми
переживаємо перші радості перемог і намагаємося приховувати
гіркі сльози поразок. Школа вчить
нас долати труднощі та не зупинятись на досягнутому.
Ось і закінчилось красне літечко і знову з розпростертими
обіймами нас зустрічає школа.
Перший дзвінок покликав на перший урок, який надовго запам’ятається в нашому житті, адже він в
останнє продзвенів для нас, випускників.
Школа надовго залишить пам'ять про себе в наших серцях. І
назавжди запам’ятається такою,
як вона є. Саме цього року вона
набагато змінила свій зовнішній
вигляд.
Нова покрівля, новий
ґанок - все це придало ще більшої
краси нашій школі. Ми дуже щасливі, що держава згадала і нашу
школу.

Незабаром школа змінить і
внутрішній вигляд, адже ремонтники не гають ні хвилини і закінчують робити ремонт зовні, візьмуться за класні кімнати, які ми
сподіваємося, зміняться на краще.

Нам, одинадцятикласникам,
навчатися в стінах нашої школи
ще рік. Можливо, ми і не встигнемо побачити всіх тих змін, які відбудуться, але ми дуже сподіваємося, що через кілька років ми
прийдемо до нашої рідної школи і
побачимо все те, що стало нове,
але таке рідне для нас.
Від щирого серця ми хочемо

подякувати будівельникам за велику працю по оновленню школи.
Скоро ми підемо в самостійне
життя, ми будемо намагатися знайти своє місце в суспільстві, спробуємо стати корисними людьми для
всієї держави, у нас з’являться нові
клопоти та проблеми. Та я впевнена, що завжди знайдеться час, коли
ми просто подумки будемо повертатися до школи та наших вчителів.
Тому найбільше хочеться подякувати саме вчителям, за цікаві
змістовні уроки, за їхнє терпіння,
що змогли нас багато чому навчити,
і саме завдяки їм ми зможемо реалізувати себе в житті.
Отже, скільки б років не пройшло, ми завжди будемо пам’ятати
безтурботні шкільні роки, наш шкільний будинок, наших вчителів і
однокласників, які стали для нас
рідними людьми.

Лавринець Юлія, 11-А клас

Хай буде мир на Україні!
Для більшості людей планети
Земля мир – це повсякденна
реальність: діти ідуть до школи,
дорослі на роботу, навкруги
панує спокій та безтурботність.
Там, де уклад суспільства міцний, безцінний дар миру може
ніхто особливо й не помічати.
Для багатьох людей у сучасному світі спокійне життя – це лише казкова мрія, багато дітей
страждають, вони не мають сім’ї, в них багато горя. Для таких людей, насамперед, і існує
День миру.
Генеральна Асамблея ухвалила, що, починаючи з 1982
року, Міжнародний день миру
буде щорічно відзначатися 21
вересня. Цей День миру буде
відзначаться як день глобального припинення вогню і відмовлення від насильства.

У час, коли в нашій рідній Україні
лунають постріли та проливається
людська кров, цей день особливий. У
6-Б класі відбулося свято «Хай буде
мир у нашій рідній Україні»

Ми розповідали вірші, співали пісні про Україну.
Ми зверталися до всіх мешканців
планети та наших сусідів з проханням
припинити всі війни та жити у мирі та
злагоді.
Білий голуб – птах Миру, символ

Миру.
Ми провели акцію «Голуб
миру», почепили на карті
України символічних голубів,
які принесуть мир та спокій
нашій Батьківщині, припинять
кровопролиття та страждання
тисячі українців. Нехай голубки повернуть додому батьків,
синів, чоловіків, братів, щоб
спокій запанував у душах і серцях людей.
Поки лунають постріли,
йдуть міждержавні чи внутрішньо державні військові конфлікти, давайте приєднаємося
до Міжнародного дня миру, які
мовчки крокують, підтримуючи найцінніше на цій планеті –
мир, людське життя, право
мати над головою мирне небо.
Поташкіна Марина, 6-Б клас

До ювілею І.Я.Франка
2016 рік в Україні оголошено роком
Івана Яковича Франка, і недарма. Великий син свого народу, поетгро мадя нин, поет - ліри к, поет революціонер понад усе любив батьківщину і хотів бачити її щасливою.
Нещодавно в нашій школі відбувся
літературний захід для учнів 8-х класів, присвячений великому Каменяреві. Працівники районної бібліотеки,
які завітали до нас у гості, ознайоми-

ли з творами І.Я.Франка. Нам показали короткий інформаційний відео-

ролик про життя письменника, продемонстр ували ц ікаві книги
І.Я.Франка, що є в наявності в районній бібліотеці для дорослих.
Наприкінці зустрічі всі учні отримали запрошення на відвідування
бібліотеки. Ми дуже вдячні за таку
літературну подорож, адже мали
можливість ще раз переконатись:
українська земля багата великими
талантами.
Кейбіс Вікторія, 8-А клас

Виставка коралоподібних
Нещодавно до нашої школи завітала
виставка найдавніших коралоподібних
та каменів. Ця подія сколихнула учнів
нашої школи, наче землетрус, адже
з'явилась чудова можливість відкрити
для себе щось нове, розширити свої
знання в області біології та археології
і, що не менш важливо,
"розслабитись" від навчального процесу та тяжкої праці.
Якщо відкинути всі жарти в сторону,
мене дуже здивував той факт, що учні
нашої школи настільки заморили екскурсоводів, що коли пришов час нашої
екскурсії, жінка яка мала ознайомити
нас з виставкою, просто втратила голос. На мою думку, це свідчить про
високий інтелектуальний рівень учнів
першої школи.Напевно діти просто
"засипали" екскусовода питаннями,
що під кінець робочого дня в неї не
встачило сил на нас.
Що стосується виставки, то на ній
можна було побачити найдавніші
"домівки" молюсків, чудернацькі види

мушель, зуби давніх акул, камені,
які підсилюють удачу, здоров'я,

щастя, благополуччя (навіть розвивають екстрасенсорні та інтелектуальні здібності) та різні види сувенірів. Щодо цін: зуби акули, яким 2
000 000 років коштують всього 2030 грн., що відразу говорить про їх
історичну значимість або ж про
невимовну щедрість організаторів.
Всього за 30 грн. можна було оточити себе і здоров'ям, і щастям, і
удачею, і всім чим можна, аби були
гроші. Дія чарівних камінців навди-

вовижу вражаюча. Сувеніри у вигляді ракушок, панцирів молюсків і
всього іншого коштували доволі демократично, але особливої цікавості
у дітей старшого віку не викликали
(за своє життя і не таке бачили).
Експонати: до нашої уваги були
представлені різні види панцирів і
ракушок. Мушля -голка, мушля в е ре т ен о , м у ш л я - ру п о р і
найцікавіше - фотографії найдавнішої і найбільшої мушлі, в якій
можна скупатись, медуз, акул і т.д.
Крім того, ми дізнались багато нового. Наприклад: Медуза - оса в одній
краплі своєї отрути містить 40 людських смертей і, щоб захиститись
від укусу цієї медузи, рятувальники
вдягають капронові панчохи.
В цілому, я можу сказати, що виставка була досить цікавою та пізнавальною, а саме головне корисною для
урізноманітнення шкільного життя.
Бриж Владислав, 11-Б клас

Запам'ятається назавжди...
У цьому році я відпочивала в Лумшорах Закарпатської області.
Цей відпочинок був незабутнім. Що мене вразило – це
дивовижна краса природи. Я побачила багато цікавого. Найбільше мені запам’ятався похід на
гору Руна, катання на тарзанці,
тролеях, купання в чанах. Відвідала с. Ліки Цари, де є ма-

ленька церква, яка побудована
з сіна і дощок. Їздили на екскурсію
в
замок
Паланок
м.Мукачеве та Ужгородський
замок.
Мені дуже там сподобалося. І якщо наступного року
буде можливість поїхати, я обов’язково ще раз відвідаю цю
красу.
Омельченко Дарина, 4-А клас

Подорож до Карпат
На літніх канікулах, в кінці
серпня, я побувала у Карпатах,
змогла побачити неосяжну
красу гір, подихати свіжим
озоновим повітрям.
Місто Яремче – сама назва
говорить, що тут проживають
сильні люди, які уміють працювати
і відпо-

чивати. На невеликих
вулицях майоріють синьо-жовті стяги. Свіжі
квіти біля мармурової
стели воїнам АТО. Все місто
казково проглядається серед
зелених насаджень. А поруч –
скелясті високі обриви. Зранку
і увечері гори димлять – це
краплисті тумани, які швидко
розсіюються.
Вражають різноманітні екскурсійні бюро, які пропонують
покуштувати бринзу високо у
горах, побувати на гуцульському весіллі, розважитися на
атракціонах, піднятися на г.
Говерла (2061 м), відвідати
музей старожитностей і просто
відпочити у Карпатській колибі.
Разом зі мною відпочивали
ще 45 дітей нашого району.
Хоча ми мали різний вік, але

здружилися швидко.
Щоденно вихователь Алла Олександрівна проводила фіззарядку.
Хоча просиналися повільно, та після багатьох вправ відчували себе
бадьоро.
Кожного вечора інший вихователь Ірина Миколаївна проводила
певний захід. Усім нам сподобалися: «Вечір знайомств», «МісКрасуня», «Містер-Юнак», «Алло,
ми шукаємо таланти». Весело пройшли інсценізація казок: «Козадереза»,
«Ріпка»,
«Колобок».
До 24 серпня ми готували розповіді про
Україну, а на вікторині показали зразкові

знання
про
свій край.
Серйозно
підійшли до
підготовки
розповіді про
українські обереги: вишиванку,
одяг, хліб, воду, писанку, молитву.
На окремих зустрічах вихователі
розповідали про пам’ятки України,
події історичної давнини. Дізналися
і більше інформації про людей, що
змінили Україну: К. Білокур,
М.Амосова,
Б.Патона,
П.Загребельного, А.Солов’яненка,
О.Миколайчука.
До нас «завітали» відомі співаки
– С.Ротару, А.Кудлай,
О.Полякова, О.Пономарьов,
О.Козловський, Т.Кароль,

О.Скрипка та інші. Ми змогли відтворити
їх у танці та пісні.
Проживали ми у с. Микуличин – це 14
км від м. Яремче. Готельно-туристичний
комплекс «Срібні роси» запропонував
нас свої номери. Двоповерхові будиночки оформлені із дерева. У кімнатах до
наших послуг були холодильники, телевізори, електрочайники, посуд, фени.
Ми вдячні господарям, які тепло і гостинно прийняли нас всього на 2 тижні.
Ірина Миколаївна організувала нам дві
екскурсії – одну по м. Яремче, де ми відвідали Женецький водоспад, погуляли
біля фонтанів, місцевому базарчику,
пройшли стежками Довбуша, стояли біля
скель, де закопані скарби.
Ще побували ми у с. Поляниця, де
розміщений курорт Буковель. Мали змогу піднятися на підйомниках, побачили
штучне озеро, на якому понтонні мости
служать за морський берег. Батути і
катери були переповнені відпочивальниками.
Біля курорту є перевернутий будинок.
Це кафе. Ліжка, столи, стільці – все це
зверху, а знизу, на даху, ми відпочиваємо. Гори Піп Іван, Хом’як, Лиса гора –
схожені-перехожені туристами.
За Яблунецьким перевалом ми посмакували середньо газованою водою
«Буркут», яка має лікувальні властивості.
А найголовніше – ми придбали сувеніри для друзів та рідних.
Якщо у вас з’явиться бажання і зайві
кишенькові гроші – завітайте на ІваноФранківщину, поласуйте юшкою з білих
грибів, попоїжте різнокольорові сири –
моцарелу, бринзу, сулу гуні, наберіться
здоров’я – і відпочинок вам гарантований!

Дідус Вероніка, 7-Б клас

Мій літній відпочинок
Цього літа ми з сім’єю їздили

ках, здійснили прогулянку на катама-

відпочивати на море в смт Лазур-

рані далеко в море та бачили там ба-

не Херсонської об-

гато морських жителів. Найбільше

ласті. Цей відпочи-

вражало те, як дельфіни, не боя-

нок був просто не-

чись людей, плавали та стрибали

забутнім. Ми поба-

майже біля самісінького берега.

чили багато нового

Море було тихе та спокійне. Меш-

та цікавого. Ката-

канці морських глибин - блакитні

лися на екстрема-

медузи «полювали» на людей.

льних водяних гір-

Цей відпочинок був дуже корисним та надзвичайно цікавим для
нас усіх. Ми вдячні нашим батькам за чудово проведені канікули.
Ткач Влада, 7-Б клас

У першу неділю жовтня ми всі разом, дружною
шкільною родиною, святкуємо ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ.
Щастя і радості бажаємо всім нашим УЧИТЕЛЯМ.
Нехай невгамовне серце ПЕДАГОГА б’ється рівно і
впевнено многії літа.
Щира усмішка нехай завжди буде на Вашому обличчі, дорогі НАСТАВНИКИ.
Сьогодні ми даруємо Вам пісню, складену Вашою
ученицею.

Школа, люба школа,
рідний клас.
Все таке знайоме, тут
чекають нас.
Тут свої знання дають нам
вчителі,
Бо хочуть, щоб в житті
стали ми людьми.
Вчителі, у школі вчителі нас чекають.
Були дітьми, дорослі стали ми,
Як швидко дні минають.
Вчителі, в дорогу вчителі благословляють:
І знову всіх бешкетників малих життя навчають.

Варто зазначити…
У вересні пройшов місячник безпеки життєдіяльності “Правила
безпеки—правила життя”

21 вересня школярі та вчителі
взяли участь у Дні селища

22 вересня учні школи привітали
ветерана війни Філоненко Ольгу
Несторівну з Днем партизанської
слави

Потроху, крок за кроком, ішли ми до висот.
До знань зробили кроків десь тисяч п’ятсот.
На гору цю крутую Ви нас провели,
І хочемо сказать «Спасибі, вчителі!»
Час нам вирушать у дальню путь,
Любий друже, вчителя ж ти не забудь.
Не здавайся, завжди йди ти до мети,
Не забувай, чого навчили вчителі.

22-23 вересня школа ярмаркувала

Цю пісню я присвячую рідній школі і вчителям, які вже не
один рік навчають нас мудрості.
Шановні вчителі! Ми щиро вітаємо Вас з професійним святом! Зичимо Вам добра,
Любові, радості, натхнення.
З любов”ю і повагою
Валентина Гзовська
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