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НОВИНИ 

ВИХОВНИЙ ЗАХІД ДО ДНЯ КОСМОНАВТИКИ  

"ВИДАТНІ СИНИ УКРАЇНИ В РАКЕТНО-КОСМІЧНІЙ ГАЛУЗІ" 

 

За матеріалами Сімкович О.,  

учениці 8 класу  

    Весна нас приваблює не тільки своєю 

красою, але й тим, що 12 квітня 1961 ро-

ку, перемігши земне тяжіння стартував 

перший у світі космічний корабель 

«Восток» пілотований Ю. О. Гагаріним. 

Для часу, в якому ми живемо, звичними 

стали польоти космічних кораблів, до ба-

гатьох планет Сонячної системи, люди 

побували на Місяці, зробили грандіозні 

відкриття. Учні 8 класу під керівництвом 

Бондарєвої Н.П., вчителя фізики провели 

дослідження на тему: «Видатні сини 

України в ракетно-космічній галузі». 

     Після опрацювання великої кілько-

сті книг, журналів та продивившись 

ряд документальних фільмів на ракет-

но-космічну тему гуртківці встанови-

ли, що в ракетно-космічній галузі пра-

цювала велика кількість людей, які 

були українцями або мали українське 

походження. Результати своїх дослі-

джень учні представили на заході, під-

готувавши повідомлення і презента-

цію. Таким чином проаналізувавши 

велику кількість біографічних даних 

відомих конструкторів та космонавтів 

ми дійшли висновку, що до конструю-

вання ракет та підкорення космічного 

простору були причетні українці або 

вихідці із України. Можна сказати, що 

наші земляки були піонерами в розви-

тку ракетно-космічної галузі і своїми 

славетними справами прославили 

Україну.  

     Сподіваємось, що і нинішнє та май-

бутнє покоління українців також дося-

гнуть великих успіхів в освоєні космі-

чного простору, адже космічні дослі-

дження і освоєння космічного просто-

ру в Україні – один із найважливіших 

проявів сучасної науково-технічної 

революції, одне з найвагоміших досяг-

нень людського генія. 



НОВИНИ 

Практичні заняття з евакуації  

"Евакуація школи під час пожежі" 

За матеріалами Сивківа Д.,  

учня 10 класу  

     В рамках проведення Тижня безпеки 

життєдіяльності у четвер, 13 квітня, в 

нашій школі проводилися практичні 

заняття по евакуації особового складу із 

приміщення школи на подвір’я. За 15 

хвилин до кінця четвертого уроку про-

лунав сигнал пожежної тривоги. Всі 

учні разом із своїми вчителями органі-

зовано спустилися сходами і через ви-

ходи покинули приміщення школи.  

    На території школи відбулося шику-

вання всіх учнів і працівників школи. 

Після того, як весь особовий склад ді-

тей і працівників були евакуйовані і 

розмістилися у безпечному місці, пе-

ред присутніми виступив Валерій Ми-

колайович, директор школи із аналі-

зом дій під час евакуації. 

За матеріалами    Баранько Т.В., 

вчителя історї та правознавства  

РОБОЧИЙ ВІЗИТ КЕРІВНИКІВ РАЙОНУ В ШКОЛУ 

    12 квітня 2017 року голова райдержад-

міністрації Сергій Завалій, голова район-

ної ради Тамара Сакара та перший засту-

пник Петрівської РДА Тетяна Панета 

відвідали нашу школу. 

  В ході візиту гості мали змогу огляну-

ти наш навчальний заклад, а також по- 

спілкуватися з вчителями та учнями. 
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ПОСМІХНИСЯ  

Скільки коштує бублик а великою дір-

кою? питає хлопчик продавця.  

- П'ять копійок.  

- А з маленькою?  

- Три копійки.  

- Візьміть, будь ласка, копійку, дайте буб-

лик без дірочки, - каже хлопчик.  

От коли б я був винахідником, 

- сказав Іван,  

- то винайшов би таку машину: натис-

нув на кнопку - і уроки зроблені! 

Ай-ай-ай-ай!  

Як не соромно,- похитала головою ба-

буся.  

- Так говорити можуть лише нероби.  

Он Віта, - вона ласкаво подивилася на 

онучку, - зараз скаже, що б вона ви-

найшла.  

ВІТАЄМО!!! 

ВІТАЄМО З ПЕРЕМОГОЮ В ОБЛАСНОМУ КОНКУРСІ 

"ШКІЛЬНА ЖУРНАЛІСТИКА" 

     На початку березня 2017 року факуль-

тет філології та журналістики Кіровоград-

ського державного педагогічного універ-

ситету імені Володимира Винниченка ого-

лосив конкурс «Шкільна журналістика», 

для учнів ЗШ І-ІІІ ступенів Кіровоградсь-

кої області, який був представлений у та-

ких номінаціях: «Майбутній журналіст», 

«Фотожурналіст», «Тележурналіст» та спе-

ціальні номінації: «Лонгрід» «Рецензія на 

книгу». 

     З нашої школи приняла участь 

учениця 7 класу, Єфімова Тетяна, і 

вирішила проявити себе у номінації 

«Фотожурналіст». Нагородження 

переможців відбулося 20 квітня в  

м. Кропивницький на MEDIA 

SCHOOL FEST.  

     Перед церемонією нагородження 

всі бажаючі змогли взяти участь у 

тренінгах і проявити себе у ролі жу-

рналіста. Тренінги і майстер-класи 

проводили відомі журналісти м. 

Кропивницького.   

     Вітаємо Єфімову Тетяну, учени-

цю 7 класу, за зайняте ІІІ місце у 

конкурсі «Шкільна журналістика».  

Так тримати!!! 

За матеріалами Костенко Ю.М.,  

вчителя укр. мови та літератури  


