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ВІТАЄМО!!!  



НОВИНИ 

ВИХОВНИЙ ЗАХІД ДО ДНЯ КОСМОНАВТИКИ  

"ВИДАТНІ СИНИ УКРАЇНИ В РАКЕТНО-КОСМІЧНІЙ ГАЛУЗІ" 

 

За матеріалами Сімкович О.,  

учениці 9 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 11 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. 

ВІТАЄМО!!! 

Майбутній журналіст!!! Вітаємо Єфімову 

Тетяну, ученицю 8 класу Іскрівської ЗШ І-

ІІІ ступенів за зайняте І місце в обласному 

конкурсі "Журналістика" у номінації 

"Майбутній журналіст". Молодець!!! Так 

тримати!!! Успіхів у майбутньому!!!  

За матеріалами Баранько Т.В.,  

вчителя історії та правознавства  



НОВИНИ 

Тиждень безпеки життєдіяльності (в рамках якого 

проводиться день ЦЗ) на тему:  

«Жити цікаво та безпечно!» 

 

За матеріалами Баранько Т.В.,  

голови шкільного МО  класних керівників  

З 16 по 20 квітня 2018 року в школі 

був проведений Тиждень безпеки 

життєдіяльності (в рамках якого про-

водиться день ЦЗ) на тему: «Жити 

цікаво та безпечно!». Класоводами 

та класними керівниками було про-

ведено ряд заходів з даної тематики, 

виставка дитячих малюнків та плака-

тів, екскурсія до шкільного протира-

діаційного укриття. На завершення 

проведення Тижня були здійснені 

тренувальні та практичні заняття, які 

надали вихованцям знання в разі ви-

никнення надзвичайних ситуацій. 

Всі заходи проводилися згідно скла-

деної план-сітки.  
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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.  


