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ЗШ І-ІІІ ступенів
Робота волонтерського загону
Волонтерський загін Іскрівської ЗШ І-ІІІ ступенів протягом жовтня місяця збирав
продукти, теплі речі, засоби особистої гігієни та дитячі малюнки для учасників АТО.
Не зважаючи на канікули, учні охоче прийшли до школи, аби укомплектувати зібрані
речі та відправити їх.

За матеріалами Єфімової Т.,
учениці 7 класу

Другий етап олімпіад
Із 05.11.2016 року на базі Петрівської загальноосвітньої школи І ступеня та Петрівського НВО розпочався ІІ тур Всеукраїнських
олімпіад із базових дисциплін. Учні нашої
школи беруть активну участь в олімпіадах.
На сьогоднішній день маємо такі

результати: Сивків Дмитро (учень
10 класу) зайняв І місце в олімпіаді з математики. Павловська Аліна
(учениця 8 класу) зайняла ІІ місце
з фізики. Бажаємо школярам успіху і перемог у майбутніх олімпіадах!

НОВИНИ
Тиждень безпеки життєдіяльності
З 07 по 11 листопада 2016 року в школі
був проведений Тиждень безпеки життєдіяльності на тему: "Легко вогник
запалити, та не просто загасити".
Мета Тижня:
- вироблення в дітей умінь і навичок
захисту свого життя й здоров'я під час
надзвичайних ситуацій;
- формування й розвиток у дітей високих морально-психологічних якостей:мужності, відваги, витримки, ініціативи, кмітливості, взаємної виручки тощо;
- поліпшення якості навчально-виховної роботи з питань безпеки життєдіяльності та
норм поведінки при надзвичайних ситуаціях.
В рамках Тижня знань безпеки життєдіяльності в нашій школі відбулися наступні
конкурси:
Конкурс малюнків серед учнів 1-3 класів:
І місце - Терещенко Крістіна, ІІ місце- Лісовець Даніслав, ІІІ місце- Андрусенко
Анастасія.
Конкурс віршів та загадок з пожежної тематики :
І місце - 7 клас,ІІ місце- 8 клас, ІІІ місце- 5 клас.
Конкурс буклетів та електронних презентацій:
І місце-10 клас, ІІ місце-11 клас, ІІІ місце-9 клас
За матеріалами
Єфімової Тетяни, учениці 7 класу
ЗУСТРІЧ ІЗ ЗАСТУПНИКОМ НАЧАЛЬНИКА ВІДДІЛУ ПРАВОВОЇ ДОПОМОГИ

14 листопада 2016 року у нашій школі відбулася зустріч з заступнком начальника відділу "
Петрівського бюро допомоги" Олександрійського місцевого центру з надання безоплатної
вторинної правової допомоги. Який провів
лекцію та роз'яснювальну бесіду для учнів 711 класів на тему: " Кримінальна відповідальність неповнолітніх”.

За матеріалами Костенко Ю.М.,
заступника директора школи з
виховної роботи

НОВИНИ
БАТЬКІВСЬКИЙ ВСЕОБУЧ НА ТЕМУ: “ПРАВОВІ ЗАСАДИ
ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ БАТЬКІВ У ПРОЦЕСІ ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ”

15 листопада 2016 року у школі відбулось засідання батьківського всеобучу для
батьків, діти яких навчаються в 8-11 класах. На засідання було запрошено:батьків, голову сільської ради - Платошина Миколу Борисовича, голову ради
школи - Сивків Аліну Василівну, голову батьківського комітету - Білу Людмилу
Валеріївну. Було розглянуто проблему "Правових засад відповідальності батьків
у процесі виховання”.

За матеріалами Костенко Ю.М.,
заступника директора школи з виховної
роботи
ХВАЛА РУКАМ РОБОТЯЩИМ
Вже за традицією, 19 листопада в нашій
школі пройшло свято, присвячене Дню
працівника сільського господарства.
Актова зала зібрала майже все село.
Глядачам було представлено другий випуск відеопрограми “Від щирого серця”
у якій ведуча, Бондарєва Неля Петрівна
привітала село зі святом. Після відеопрограми учні Іскрівської ЗШ подарували своїм батькам та усім присутнім глядачам святковий концерт. На святковому концерті із святом мали змогу привітати директор школи Янишин В.М.,

голова сільської ради Платошин М.Б.
Своїх працівників з святом сільського
господарства привітали їхні керівники
Тороп Ю.Г., Галяс В.В., та Косенкова Н.І.
Окрім концертної програми, всі бажаючі
могли відвідати учнівський ярмарок та
придбати домашню випічку, напої та вироби . Шанобливе ставлення до цього
свята та до своїх традицій в цілому – запорука розвитку села.

За матеріалами Баранько Т.В.,
вчителя історії

НОВИНИ
День Гідності і Свободи
ідеалів свободи і демократії, збереження та донесення до сучасного та
майбутніх поколінь об’єктивної інформації про доленосні події в Україні початку ХХІ століття, а також віддання належної шани патріотизму й
мужності громадян, які восени 2004
року та у листопаді 2013 рокулютому 2014 року постали на захист
демократичних цінностей, прав і свобод людини і громадянина, національних інтересів. України та її європейського вибору, установити в
Україні День Гідності та Свободи,
який відзначати щорічно 21 листопада.
За наказом президента України від 13 листоНе стала осторонь і наша шкільна
пада 2014 року, з метою утвердження в Україні
громада. Тому 21 листопада 2016 року в нашій школі під керівництвом
Баранько Т.В., вчителя історії учні
5-8 класів провели лінійку присвячену Дню Гідності і Свободи.
За матеріалами Баранько Віталія,
учня 7 класу
Україна – це територія Гідності й Свободи.
Такими нас зробила не одна, а дві революції –
наш Майдан 2004 року, який був Святом Свободи і Революція 2013 року, Революція Гідності. Це був надзвичайно важкий іспит для України, коли українці продемонстрували свою європейськість, гідність, своє прагнення до свободи»

Тиждень історії
З 21 по 25 листопада у нашій школі відбувся
тиждень історії. Відповідальним за його проведення став вчитель історії, Баранько Т.В., яка
запропонувала такий план роботи для учнів: перегляд фільму «Легенда про княгиню Ольгу»
5-6 класи; гра “Подорож до минулого” (5-6 класи); історичний турнір “Перший мільйон” (7-8
класи); гра LG-Еврика «Видатні українці» (9-10
класи); розгадування кросвордів на історичну
тематику; гра “Ерудит” (6-8 класи); історичний
марафон (7-8 класи).

За матеріалами
Сивківа Дмитра,
учня 10 класу

НОВИНИ
«Запалимо свічку»
Кожного року у четверту суботу листо-

Під час заходу учні мали змогу

пада ми згадуємо страшну сторінку нашо- дізнатися більш детальну інформаго народу – Голодомор 1932-1933 рр. Ця

цію про трагічні події, які відбува-

трагедія забрала життя мільйонів наших

лися в нашій державі у 1932 – 1933

земляків.

рр., а також переглянули докумен-

З метою вшанування пам'яті безвинно

тальний фільм «Голодомор в Украї-

замучених голодом та політичними репре- ні 1932 -1933 рр.».
сіями людей учні 5-8 класів під керівни-

Наш найсвятіший обов’язок сьо-

цтвом вчителя історії - Баранько Т.В., про- годні – зберегти пам'ять про всіх,
вели позакласний захід під назвою:

хто не дожив, недолюбив, пам'ять

«Запалимо свічку».

про неживих і ненароджених. Ніхто
не має права про це забути. Тому
учні пом'янули душі померлих від
голоду хвилиною мовчання та запалили свічку пам'яті жертв голодоморів.
А по закінченню заходу учасники заспівали пісню «За Україну» у
якій закликали ніколи не зрікатися
своєї рідної землі і боротися за неї
до останнього.
Хай палає свіча… Хай палає,
Поєднає нас вона в цей час.
Хай сьогодні спогади лунають.
Пам'ять чиста, світла і велична,

За матеріалами
Павловської Аліни, учениці 8 класу

ЗДОРОВ’Я
Як зберегти фізичне здоров'я восени?
З приходом осінньої прохолоди ризик

стані здоров'я. Пам'ятаючи про це, хтось

підхопити вірусну інфекцію зростає в

прагне одягнутися тепліше, однак всупереч

рази. Крім того, на погіршення само-

поширеній думці, перегрів нітрохи не краще

почуття скаржаться і люди з хронічними переохолодження. Оптимальним рішенням
захворюваннями. Щоб зберегти фізичне

буде багатошаровий одяг. Не забувайте і

здоров'я восени, важливо вжити комп-

про непромокаюче взуття та головний убір.

лексних заходів.

2. Слідкуйте за тим, щоб харчування було
повноцінним. В раціоні повинні бути присутніми як м'ясні і рибні блюда, так і фрукти з
овочами. Бажано не забувати про крупи і
молочні продук- ти. Також на користь підуть соки та вітамінні відвари з шипшини
або брусниці. У день має бути не менше 3-4
повноцінних прийомів їжі. Легкі перекуски
можуть бути доповненням, але не заміною

1. Одягайтеся по погоді. Здавалося б, ні- їм.
чого складного, але багато хто відчуває

3. Намагайтеся спати не менше 7-9 годин на

труднощі з виконанням цієї рекоменда-

добу. Недолік сну веде до ослаблення захис-

ції. Справа в тому, що осіння погода ду-

них сил організму, а це не кращим чином

же мінлива: перепади температури, ве-

позначається на фізичному здоров'ї.

лика кількість опадів та поривчастий ві-

4. Якщо ви страждаєте хронічними захво-

тер не кращим чином позначаються на

рюваннями, заздалегідь проконсультуйтеся
з лікарем з приводу профілактичного лікування. Дуже часто саме воно дозволяє уникнути загострення або зробити перебіг хвороби більш легким.
5. Проводьте більше часу на свіжому повітрі.
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