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ЩО Є ВАЖЛИВІШИМ У НАШОМУ ЖИТТІ !!! 

“ЗРОБИ СВІЙ ВИБІР НА КОРИСТЬ ЗДОРОВ’Я” 

 



НОВИНИ 

Районні спортивні змагання із волейболу 

10 лютого 2018 року на базі Петрівсько-

го НВО відбулися районні змагання з во-

лейболу серед учнів закладів району. У 

змагання взяла участь і команда (хлопців) 

нашої школи, яка у запеклій боротьбі 

здобула ІІІ місце. 

ВІТАЄМО З ПЕРЕМОГОЮ!!!  

ТАК ТРИМАТИ!!! 

Сивківа Дмитра, учня 11 класу 

Баранька Віталія, учня 8 класу 

Павловского Олексія, учня 8 класу 

Мачкаляна Заліка, учня 11 класу 

Вердієва Романа, уня 8 класу 

Конопатенка Єгора, учня 8 класу 

Керівник команди:  

Янишин В.М., вчитель фізичної культури 

За матеріалами Сивківа Дмитра,  

учня 11 класу  

ТИ ВІЧНИЙ БІЛЬ АФГАНІСТАН! 

 

А.

     15 лютого 2018 року в нашій школі від-

бувся позакласний захід на тему: "Ти віч-

ний біль Афганістан!". В ході заходу учні 

мали змогу отримати більш детальну ін-

формацію про ті трагічні сторінки історії 

війни в Афганістані.  

      Завершився захід виступом директора 

школи, Валерієм Миколайовичем, який 

всім присутнім побажав здоров'я, злагоди, 

добра та миру. 

      

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

За матеріалами Єфімової Т.,  

учениці 8 класу 



НОВИНИ 

ДЕНЬ ПАМ’ЯТІ ГЕРОЇВ НЕБЕСНОЇ  СОТНІ 

За матеріалами Сімкович О.,  

учениці 8 класу  

     День Героїв Небесної Сотні – пам'ятний 

день, що відзначається в Україні 20 люто-

го на вшанування подвигу учасни-

ків Революції гідності та увічнення пам'я-

ті Героїв Небесної Сотні. 

     20 лютого 2018 року і в нашій школі 

вшановували пам'ять Героїв Небесної Сот-

ні. З нагоди цієї визначної події був прове-

дений позакласний захід "Герої не вмира-

ють". 

 

23 лютого 2018 року на базі ЦДЮТ відбула-

ся районна учнівська краєзнавча конферен-

ція "Шляхами подвигу і слави". Учасником 

конференції серед закладів освіти району 

була і учениця нашої школи Єфімова Тетя-

на, яка представили свою науково-

дослідницьку роботу на тему: "Подвигом 

уславлений". За участь у районній конфе-

ренції Тетяна отримала сертифікат відділу 

освіти Петрівської райдержадміністрації. 

Вітаємо!!! 

За матеріалами Баранько Т.В.,  

вчителя історії та правознавства  

 

РАЙОННА УЧНІВСЬКА КРАЄЗНАВЧА КОНФЕРЕНЦІЯ  

“ШЛЯХАМИ ПОДВИГУ І СЛАВИ” 

Вчителем історії був проведенний урок 

мужності "Їх прийняло небо, лишивши 

списки..." для учнів 7-8 класів. 

У глибокій скорботі низько схиляємо го-

лови перед пам’яттю Воїнів Світла, які 

боролися за честь, правду і гідність, від-

дали своє життя за Україну. Також вша-

новуємо тих Героїв, що полягли на Сході 

у боротьбі за кращу Україну. Кожен має 

пам’ятати, що саме завдяки їм ми не втра-

тили державність і маємо шанс щодня 

ставати кращими. 

Щиро віримо і сподіваємось, що подвиг 

Героїв Небесної Сотні буде надихати ще 

не одне покоління українців, як надиха-

ють подвиги козаків та жертовність ге-

роїв Крут. Усім нам належить зробити 

все, щоб збудувати таку Україну, за яку 

вони поклали своє життя. Їх жертва не 

має бути марною! 



НОВИНИ 

МАСЛЯНІ ГОСТИНИ 

За матеріалами Баранька В.,  

учня 8 класу  

До нашої школи завітало свято Масляна, 

яке пройшло досить весело та цікаво для 

всіх присутніх. На святі були веселі пісні, 

танці, конкурси та хороводи. Відомо, що 

головним блюдом на масляну є рум’яні 

млинці. Тож під час святкування учні мали 

змогу і поласуватися такими рум'яними 

млинцями. Завершилося свято спалюван-

ням опудала. Яке за традицією спалюють 

на вогнищі, щоб зима скоріше пішла і пос-

За матеріалами Баранько Т.В,  

вчителя історії  

РЕЗУЛЬТАТИ КВЕСТУ З ІСТОРІЇ УКРАЇНСЬКОЇ СИМВОЛІКИ НА БАЗІ  

КРИВОРІЗЬКОГО ДЕРЖАВНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ  

Масницю, масницю святкували 

Та й холодну, люту зиму проводжали.  

Закружляли в танцях, потонули в співах 

Вареничками пригощали та й усіх на диво. 

З 22 по 24 лютого 2018 року учні нашої 

школи, а саме: 

Єфімова Тетяна. учениця 8 класу 

Баранько Віталій, учень 8 класу 

Мельник Анастасія, учениця 9 класу 

на сайті історичного факультету Криворізь-

кого державного педагогічного університету 

проходили дистанційний квест на кращі 

знання з історії української символіки. 

Серед учасників нашої школи та шкіл  

м. Кривого Рогу за підсумками журі визнано 

та відзначено кращу роботу нашої учениці 8 

класу ЄФІМОВОЇ ТЕТЯНИ. 

ВІТАЄМО!!! МОЛОДЦІ!!!  



ПЕРЕВІР СВОЇ ЗНАННЯ З МАТЕМАТИКИ 

Головний редактор: Т.В. Баранько  

Редколегія (комісія інформації):  

Баранько В., Сивків Д., Сімкович О.,  

Єфімова Т.  

 

 

1.Запишіть цифрами число: десять ти-

сяч вісім       
А)10800;   Б)10808;   В)10080 ;  Г)10008. 

2. Виконайте додавання: 

2356+4587 

А)6943;   Б)5943;   В)7043;   Г)7003. 

3. Виконайте множення: 

254×78 

А)20812;   Б)19812;   В)19712;   Г)21812. 

4.Розв’яжіть рівняння: 

6426:х=42 

А)153;   Б)158;   В)103;   Г)105. 

5.Яке з наведених чисел не є натураль-

ним? 

А)101;   Б)200;   В)0;   Г)11. 

6.Який з наведених виразів числовий? 

А) 2в +3;   Б)10- м;   В)2(8+2);   Г)2(р-3). 

7.Чому дорівнює значення виразу  

3а +1 якщо а =4? 

А)13;   Б)14;   В)15;   Г)16. 

8. Купили 2 кілограми печива за ці-

ною 20 гривень за кілограм. Яка вар-

тість покупки? 

А)26 грн.;   Б)40 грн. ;  В)18 грн.;    

Г) 36 грн. 

9.За десять однакових олівців запла-

тили 20 гривень. Яка ціна одного олі-

вця? 

А)2 грн.;   Б)1 грн.;    В) 3 грн. ; Г)4 грн. 

10.Тракторист працював протягом 8 

годин.Якою є продуктивність його 

праці  якщо за цей час він зорав 24 

гектари? 

А)12 га годину;   Б)20 га за годину;    

В)3 га за годину;   Г)24 га за годину. 

11. Оля мила тарілки протягом 20 

хвилин. Скільки тарілок помила Оля, 

якщо  одну тарілку вона мила 2 хви-

лини? 

А)10;   Б)20;   В)5;   Г)4. 

12. Розвя’жіть рівняння: 

5х -3х =10 

А)х=5;   Б)х=45;   В) х=25;   Г) х=40. 


