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ЗШ І-ІІІ ступенів
День учителя
Офіційно День учителя відзначається в
першу неділю жовтня, тобто 2-го числа.
Але вже в п'ятницю, 2 жовтня, учні Іскрівської школи привітали своїх педагогів з їх професійним святом. Після уроків відбувся урочистий концерт, де діти
продемонстрували всі свої здібності і
таланти.

Для вчителів лунали привітання, пісні, танці і сценки з їхньою участю. З
теплими словами привітання виступив директор школи Валерій Миколйович ЯнишинВід усього серця вітаємо наших найкращих педагогів і зичимо їм щастя, добра та здоров'я.
За матеріалами
Єфімової Тетяни

Хресна хода
2 жовтня в нашому селі відбулася хресна
хода з нагоди перепоховання Святого Миколи Іскрівського. Микола був священиком, який за- снував церкву та працював
на галузі освітянської ниви. На честь нього назване джерело, яке знаходиться недалеко від Іскрівського водосховища. Цю
людину шанують вже сотні років,

Люди з усіх усюд збираються на хресну ходу, щоб вшанувати його мощі.
Учні Іскрівської школи також віддають шану Святому Миколі, виходячи
на подвір’я і про- воджаючи живим
коридором хресний хід.
За матеріалами
Баранько Т.В., вчителя історії

НОВИНИ
І етап Всеукраїнських учнівських олімпіад
Із 04.10. по 26.10. 2016 року в Іскрівській
ЗШ І-ІІІ ступенів проходив І (шкільний)
етап Всеукраїнських олімпіад із базових
дисциплін. Учні були активними і охоче
брали участь в олімпіадних завданнях.
Переможцями І етапу визнано: Єфімову
Тетяну (українська мова, історія, англійська мова), Сивківа Дмитра (математика,
історія, правознавство, фізика, англійська
мова), Баранька Віталія (математика, історія, біологія, англійська мова )

мова), Амброзяк Валентину (українська
мова), Павловську Аліну (українська мова, фізика, інформаційні технології, історія), Сивківа Антона (математика, українська мова), Терещенко Крістіну
(математика, українська мова),Осипенко
Христину (українська мова)
Бажаємо переможцям І етапу успіхів у ІІ
етапі Всеукраїнських олімпіад.
Бондарєва Н.П.,
заступник директора школи
з навчально-виховної роботи

ЮВІЛЕЙНЕ ЗАСІДАННЯ ВЕТЕРАНСЬКОГО
ПЕДАГОГІЧНОГО КЛУБУ «СВІЧАДО»
"Учителю! Ти був, і є, і завжди будеш, допоки є життя на цій землі". Під таким девізом пройшло ювілейне засідання ветеранського клубу педагогічних працівників
району "Свічадо". Воно відбулося 12 жовтня 2016 року на базі нашої школи. Цього
разу зустріч ветеранів була приурочена
трьом визначним датам: 15 - річчю від дня
заснування клубу, Дню захисника України
та світлому святу всього православного
миру – Покрови Пресвятої Богородиці. Ці
свята – символ єдності і спадкоємності
поколінь, прекрасна можливість сказати
теплі слова ветеранам за їхній внесок у
розбудову України, за самовіддану працюю, доброту і мудрість. Тож, на урочистості були запрошені ветерани педагогічної ниви з усіх освітніх закладів району.
До 10-ї години ранку з'їхалися ветерани з
переважної більшості навчальних закладів
району. Зустріч гостей розпочалася ще на
подвір'ї школи. Першому голові клубу Кіфенко В.К. на вишиваному рушникові був
вручений коровай. Учні школи привітали
ветеранів святковою композицією. Тут же,
на подвір'ї школи, було зроблене загальне

фото учасників свята. А потім ветерани
відвідали місцеві святині: ХрестоВоздвиженський храм та джерело Святого Миколи Іскрівського.
Продовження засідання відбулося в
актовій залі школи, Почесними гостями на святі були голова Петрівської
райдержадміністрації Завалій С.В., голова районної ради Сакара Т.В. та заступник голови райдержадміністрації
Панета Т.Г. Керівники району сердечно поздоровили учасників зібрання та
вручили подяки голови районної державної адміністрації та голови районної ради Бобух К.М., ветерану педагогічної праці Луганської ЗШ І-ІІІ ступенів; Луговому П.А., ветерану педагогічної праці Петрівської ЗШ І-ІІІ ступенів; Стадник В.В., ветерану педагогічної праці Балахівської ЗШ І-ІІІ ступенів, та Шаповал О.Г., ветерану педагогічної праці Новостародубської ЗШ ІІІІ ступенів.. Вітання прозвучали і від
заступника голови обласного комітету
профспілки Петрова С.Ю., який також

НОВИНИ
ЮВІЛЕЙНЕ ЗАСІДАННЯ ВЕТЕРАНСЬКОГО
ПЕДАГОГІЧНОГО КЛУБУ «СВІЧАДО»
нагородив активістів ветеранського клубу грамотами обласного комітету профспілки. Учасників зібрання тепло вітали
голови ради ветеранського клубу різних
років Кіфенко В.К., Романова Л.М., Гуренко Н.В., начальник відділу освіти
райдержадміністрації Москалець Г.Л.,
голова райкому профспілки працівників
освіти Горбанець Л.М та директор Іскрівської ЗШ І-ІІІ ступенів Янишин В.М.
Свята приходять і відходять, змінюються дати, події, їх забувають і знову відроджують. Міняються професії, на зміну
старим приходять нові. Хлібороби вчать

своїх учнів, як сіяти хліб, шахтарі – як
добувати вугілля, лікарі лікують нас від
недуг. А професія вчителя – вічна.
Хай роки минають мов хмари осінні,
Лишаючи в серці і пам'яті слід.
Хай наша професія буде вічна й нетлінна,
Хай славиться завжди учительський
рід.
Такими словами закінчилася урочиста
частина свята. А потім члени клубу перейшли до учительської вітальні, де
змогли в більш тіснішому колі поспілкуватися, згадати цікаві події шкільного
життя , прочитати власні поезії і чекати
нових зустрічей. На закінчення всі присутні на святі отримали від колективу
школи календарі з «Одою « Свічаду» та
пляшки із цілющою джерельною водою.
Янишин В.М.,

Вітання від голои райдержадміністрації та голови районної ради

Вітання від учнів школи

директор школи

Вітання від директора школи
В. Янишин

Екскурсія до Джерела
Миколи Іскрівського

Відвідування Христо-Воздвиженської
церкви

НОВИНИ
ВІДКРИТИЙ УРОК
25 жовтня 2016 року Костенко Юлія
Миколаївна, вчитель української мови
та літератури провела відкритий урок

з української літератури у 7 класі на тему: «Т.Г. Шевченко. Творче життя поета.
«Мені тринадцятий минало». Зміна емоційного стану незахищеної дитячої душі
у великому і складному світі.

МИ ПАМ'ЯТАЄМО ПРО НАШ ОБОВ'ЯЗОК
У нашій школі постійно проводиться
акція "Зірка пам'яті". Традиційно, учні Іскрівської ЗШ відвідують ветерана М. К. Кульшенко. Допомагають по господарству,
прибирають територію, виконують нескладну домашню роботу.
26 жовтня 2016 року не став винятком.
Учні 9-10 класів разом із класним керівником БАРАНЬКО Т.В. і педагогом-

-організатором КРИВОШЕЄЮ Т.Г.
відвідали та надали допомогу КУЛЬШЕНКОВІ М.К., ветерану ВВв.
Таким чином, школярі дякують і
шанують ветерана за його подвиги.
За матеріалами
Амброзяк В., учениці 10 класу

СПОРТИВНІ НОВИНИ
ТУРИЗМ НАС ЄДНАЄ
07 жовтня 2016 року на базі Чечеліївської У конкурсі «Представлення команЗШ І-ІІІ ступенів відбулися IX районні

ди» наша команда посіла ІІ місце.

змагання зі спортивного туризму серед

В ході змагань команди вміло про-

учнівської молоді, присвячені 25-тій річ-

ходили всі випробування, натхнен-

ниці Незалежності України.

но виконували нелегкі завдання і

У змаганнях взяли участь команди із 9

довели, що гідні бути справжніми

загальноосвітніх шкіл району, серед яких

туристами.

і команда нашої школи під назвою:
"КОЗАКИ-ТУРИСТИ"

За матеріалами
Сивківа Дмитра, учня 10 класу

«КОЗАЦЬКОМУ РОДУ НЕМА ПЕРЕВОДУ»
11 жовтня напередодні великого християнського свята - свята Покрови
Пресвятої Богородиці, яке є для українців не лише християнським, а й національним,на базі Петрівського
НВО відбувся районний конкурс
«Козацькому роду нема переводу»,
присвячений Дню Захисника України..

цілісності України, військових традицій і звитяг українського народу,
сприяння військово-патріотичного
виховання учнівської молоді.
Команди юних козаків з 6 загальноосвітніх шкіл району, серед яких була і
команда нашої школи під назвою
"Залізні вовки", які завзято змагалися
за такою конкурсною програмою?

Конкурс проводився з метою вшанування мужності та героїзму захисників незалежності і територіальної

«Представлення команд»; «Стрільба з
пневматичної гвинтівки»;
«Підтягування на перекладині хватом
зверху»; «Підйом переворотом в
упор»; «Перетягування канату».
Команда нашої школи отримали дипломи відділу освіти у номінації:
«Майбутнє України!”
За матеріалами
Баранька Віталія, учня 7 класу

ЗДОРОВ’Я
Пам’ятка для учнів на осінні канікули
1.Пам’ятайте і виконуйте правила переходу

9. Не грайтеся у ярках і на будівельних

вулиць і доріг.

майданчиках.

2. Не грайтесь на тротуарі, поблизу проїж-

10. Обережно користуйтесь побутови-

джої частини.

ми електричними приладами: телевізо-

3. Дотримуйтесь правил посадки в трамвай,

ром, праскою, холодильником.

тролейбус, автобус.

11. Не відходьте далеко від будинку і

4. На зупинці не стійте близько біля дороги.

не впускайте в квартиру незнайомих

5. Не беріть в руки вибухонебезпечні пред-

людей у відсутності дорослих. 12. Не

мети, а у випадку їх виявлення, необхідно

грайтеся з бродячими собаками і кіш-

повідомити дорослих.

ками. Мийте руки після ігор перед обі-

6. Не можна розпалювати вогнища і кидати в дом.
вогонь легкозаймисті речовини.

13. У вільний час грайтесь у дворі, на

7. Не підходьте до ліній електромереж, якщо дитячо- му майданчику.
провід обірваний, повідомте дорослих.

14. Дотримуйтесь відповідних правил

8. Не грайтесь біля залізничного полотна, не

поведі- нки в громадських місцях.

кладіть на рейки предмети, не кидайте нічого 15. Не використовуйте піротехнічні
у вікна потягу.

засоби - це небезпечно!
16. Для прогулянки одягайся зручно і
тепло, щоб не застудитися.
ПАМ'ЯТАЙТЕ! ОБЕРЕЖНА ПОВЕДІНКА ПІД
ЧАС КАНІКУЛ – ЗАПОРУКА ЖИТТЯ І ВАШОГО
ЗДОРОВ'Я! ПРИЄМНИХ ТА БЕЗПЕЧНИХ ВАМ
КАНІКУЛ!

За матеріалами

Баранько Яни, учениці 10 класу

Посміхнись
***

***

- Івасю, ти вже такий великий, а примушу- Я б із задоволенням поборовся з
єш малого Петрика нести твого портфеля. тобою в інтелектуальній дуелі.
- Хай вчиться допомагати старшим!

Але ти, як я бачу, без зброї.
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