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НОВИНИ 

Шлях до перемоги . Друга світова війна — ПЕРЕМОГА життя над 

смертю 

За матеріалами Сімкович О.,  

учениці 8 класу  

     Напередодні відзначення Дня пам’яті 

та примирення і 72-ї річниці перемоги 

над нацизмом у Другій світовій війні в 

нашій школі класними керівниками, вчи-

телем історії, педагогом-організатором 

та бібліотекарем були проведені виховні 

години, організована екскурсія до музею 

"Бойової слави", а також організована 

виставка під назвою: "Стала пам'ять 

людська обеліском".  

9 ТРАВНЯ - ДЕНЬ ПЕРЕМОГИ!!! 

    День Перемоги – це найбільше, найдо-

рожче серцю кожного із нас світле свято. 

Воно не підвладне часу. Ми знову згадує-

мо тих героїв, хто ціною свого життя на-

ближував цей день. Людська пам’ять про 

війну, наших визволителів вічна, як вічне 

життя на землі. 

    Багато років минуло від незабутнього 

травня 1945 року, але й сьогодні велич-

ний подвиг захисників і визволителів за-

лишається невичерпним джерелом патрі-

отизму, вірного служіння своєму народу.    

9 травня 2017 року учні, вчителі та пра-

цівники нашої школи з квітами та черво-

ними маками, що є символом Пам’яті 

урочистою ходою пройшли до Братської 

могили радянських воїнів, щоб віддати  

данину поваги тим, хто дав можливість 

жити в мирній країні, спокійно вчитися, 

працювати і будувати майбутнє своєї дер-

жави. 

    Святкування розпочалося за традицією з 

виконання гімна України. Зі словами при-

вітання виступив голова сільської ради 

Платошин М.Б. До привітань приєднався 

директор школи Янишин В.М., який поба-

жав всім присутнім міцного здоров’я, ро-

динного щастя, добра і благополуччя, мир-

ного неба та довгих років життя. 

    Святковий настрій створювали учні 

школи, а також вихованці Іскрівського 

ДНЗ. 

    Хвилина мовчання, ще раз підкреслила 

героїзм, самовідданість й вічну скорботу 

за тисячами українських доль, нездійснен-

них мрій і прагнень. 

    По закінченню свята всі присутні, пок-

лали квіти до Братської могили, вшанував-

ши пам'ять загиблих й мільйони втрачених 

життів, ціною яких виборена Велика Пере-

мога. 

За матеріалами Баранька В.,  

учня 7 класу  



НОВИНИ 

СВЯТО ОСТАННЬОГО ДЗВОНИКА - 2017 

 

 Як швидко рік навчальний промайнув, 

Повірити так важко в це відразу, 

І ми сьогодні всі зібрались тут 

Останній дзвоник святкувати разом! 

РОЗПОЧАВ СВОЮ РОБОТУ ПРИШКІЛЬНИЙ ОЗДОРОВЧИЙ ТАБІР 

"СОНЕЧКО" 

     

29 травня розпочав свою роботу при 

шкільний оздоровчий табір "Сонечко"  



НОВИНИ 

 

     

ДЕНЬ РОЗВАГ 

ДЕНЬ ЗДОРОВ’Я 



НОВИНИ 

ДЕНЬ ЗУСТРІЧЕЙ 

ДЕНЬ ЖУРНАЛІСТА 

      У цей день для вихованців пришкіль-

ного табору відпочинку "Сонечко" відбу-

лася зустріч із керівником фермерського 

господарства "Катрич"-Тороп Юлією 

Григорівною.  

      Учні мали змогу поспілкуватись із 

керівником та переглянути новинки най-

сучаснішої техніки.  

     ДЯКУЄМО Юлії Григорівні за чудову 

екскурсію!  

ДЕНЬ НЕПТУНА 

Начальник  табора  

Костенко Ю.М.  



СВЯТКОВА ЛІНІЙКА У ТАБОРІ ( ДО ДНЯ ЗАХИСТУ ДІТЕЙ) 

От коли б я був винахідни-

ВІТАЄМО!!! 

ВІТАЄМО З ПЕРЕМОГОЮ У ПРОЕКТІ "ШКОЛА ТА 

СЕЛО - НАШ ДІМ, МИ ГОСПОДАРІ В НІМ" 

     12 травня 2017 в сесійній залі Петрівської 

районної ради відбулася V cесія ІХ скликан-

ня Петрівського районного парламенту дітей. 

Гостями сесії були: 

- Сакара Тамара Вікторівна – голова Петрів-

ської районної ради; 

- Панета Тетяна Григорівна – перший заступ-

ник голови Петрівської районної державної 

адміністрації; 

- Лугова Ірина Іванівна – завідувач 

сектору молоді та спорту Петрівської 

райдержадміністрації. 

    На засідання виносилися питання: 

1) Звіти голів ШПД за напрямками 

роботи органів учнівського самовря-

дування; 

2) Підведення підсумків районного 

конкурсу проектів «Школа та село – 

наш дім, ми господарі в нім». 

    У ході підведення підсумків район-

ного конкурсу проектів «Школа та 

село – наш дім, ми господарі в нім», 

найкращим було визнано проект об-

лаштування зупинок громадського 

транспорту учнями нашої Іскрівської 

ЗШ І-ІІІ ступенів (І місце). 

Вітаємо переможців! Так тримати!!! 

За матеріалами Кривошеї Т.Г., 

педагога-органіатора  

     1 червня 2017 року відбулася святко-

ва лінійка присвячена Міжнародному 

дню захисту дітей. Ведучими на святі 

були наші вожаті: Амброзяк Валентина 

та Баранько Яна. 

     На лінійці були підведені підсумки   з 

навчально-виховної роботи за 2016-2017 

навчальний рік.  

     Під час лінійки учні нашої школи бу-

ли нагороженні дипломами, грамотами, 

сертифікатами за участь у різноманітних 

районних, Всеукраїнських, Міжнарод-

них предметних конкурсах. 

ВІТАЄМО НАШИХ УЧНІВ!!!  
За матеріалами Єфімової Т.,  

учениці 7 класу  
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ВІТАЄМО!!! 

ВРУЧЕННЯ СВІДОЦТВ ПРО БАЗОВУ ЗАГАЛЬНУ СЕРЕДНЮ ОСВІТУ 

08 червня 2017 року відбулося вручення 

свідоцтв випускникам 9 класу про базо-

ву загальну середню освіту. 

За матеріалами Павловської А.,  

учениці 8 класу  

ЗУСТРІЧ ВИПУСКНИКІВ - 2017. "ЗАБУТА МЕЛОДІЯ ДИТИНСТВА" 

І знов пора для зустрічі настала 

Щоб повернутись хоч на мить в юнацький світ. 

О, друзі, як вас доля розкидала, 

Як збігло швидко 10…, 20… може 30 літ! 

Ішло життя і відбувались різні зміни, 

Вже й діти – учні в багатьох із вас 

Та знову школа кличе в рідні стіни, 

Завмер в приємному очікуванні клас.  

    24 червня 2017 року за традицією у на-

шій школі відбувся вечір зустріч випускни-

ків усіх поколінь. 

    Свято розпочалося з привітання Яниши-

на Валерія Миколайовича, директора шко-

ли, який і є засновником зустрічі випускни-

ків всих поколінь. 

    На свято були запрошені також вете-

рани педагогічної праці. Від їх імені бу-

ло надано слово вчителю, яка навчала та 

виховувала багато поколінь, Чудній На-

талії Захарівні. 

    На святковому концерті велика увага 

була приділена випускникам ювілярам, 

які закінчили школу 50, 45…, 10 років 

тому. 

    Учні нашої школи вітали усіх учасни-

ків цікавими, запальними художніми но-

мерами. 

    Святковий концерт закінчився піснею 

«Когда уйдем со школьного двора» у 

виконанні випускників всих поколінь. 


