
ВИПУСК № 1 

Газета дитячого парламенту  

Іскрівської ЗШ І-ІІІ ступенів 

31 СІЧНЯ 2018 

ВІТАЄМО!!!  

ВІТАЄМО!!! 

З ПОЧАТКОМ ІІ СЕМЕСТРУ   

2017/2018 НАВЧАЛЬНОГО РОКУ!!!  

Після насичених січневих свят, різдвяних канікул школярі і школя-

рочки нашої школи 15 січня 2018 року радо зібралися у своїх затиш-

них класних кімнатах. Відпочивші і сповнені бажання здобувати но-

ві знання, активно розпочали роботу.  

Адміністрація школи щиро вітає учителів і учнів з початком  

ІІ семестру, бажає міцного здоров’я, активної і плідної співпраці. 



НОВИНИ 

ВИХОВНИЙ ЗАХІД ДО ДНЯ СОБОРНОСТІ УКРАЇНИ  

"НЕХАЙ НЕРОЗМЕЖОВАНОЮ Україна ЗАЛИШИТЬСЯ НАВІ-

 

За матеріалами Єфімової Тетяни.,  

учениці 8 класу  

    Кожного року 22 січня Україна відзна-

чає День Соборності України – це свято 

рідного краю, свято нашої держави. 

Відбулося святкування Дня Соборності 

України і в нашій школі. Вчителем істо-

рії, Баранько Тетяною Валентинівною та 

учнями школи був проведений виховний 

захід під назвою "НЕХАЙ НЕРОЗМЕ-

ЖОВАНОЮ ЗАЛИШИТЬСЯ НАВІКИ!" 

Бібліотекарем закладу Баранько Оксаною 

Олександрівною була підготовлена ви-

ставка присвячена Дню Соборності Укра-

їни. 

     Під час заходу учні розглянули 

проблему соборності українського на-

роду, визначили основні періоди тво-

рення держави у межах єдиної та не-

подільної території. 

Соборність – це символ. Символ боро-

тьби за волю. Порозуміння між людь-

ми. І часточка надії і віри у майбутнє. 

А на завершення ведучі заходу поба-

жали всім присутнім здоров'я, миру, 

злагоди, добра і віри у гідне майбутнє 

нашої держави. 

 З нагоди святкування Дня Соборності 

України учнями нашої школи був 

утворений “ЛАНЦЮГ ЄДНОСТІ”. 



НОВИНИ 

Науково-практична конференція 

"Учнівська творчість—2018 " 

Із метою залучення учнів до науково-

пошукової роботи, розвитку їхніх пізнава-

льних інтересів і творчої ініціативи, підсум-

ків роботи учнівських наукових товариств  

19 січня 2018 року відбулася районна учнів-

ська науково-практична конференція 

«Учнівська творчість 2018». 

 

За матеріалами    Баранько Т.В., 

вчителя історї та правознавства  

ВІКТОРИНА ДО ДНЯ СОБОРНОСТІ УКРАЇНИ 

     

   

Серед 9 дослідницьких робіт на кон-

ференції була представлена робота 

нашої школи Баранька Віталія, учня 

8 класу (керівник Баранько Т.В., вчи-

тель історії та правознавства). Який 

був нагороджений дипломом відділу 

освіти Петрівської райдерадміністра-

ції. 

22 січня 2018 року в школі були проведнні 

різноманітні заходи з нагоди   

святкування Дня Соборності України, а 

саме  вікторини, години спілкування, кни-

жкова виставка та ін. 

За матеріалами Баранька Віталія,  

учня 8 класу  
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НОВИНИ 
ЗАГАЛЬНОШКІЛЬНА ЛІНІЙКА "КВІТИ У ПОЛІ, ТАМ ДЕ КРУТИ..."ДО 

100-РІЧЧЯ БИТВИ ПІД КРУТАМИ 

29 січня 2018 року в Україні на загальнодер-

жавному рівні відзначают 100 років бою під 

Крутами. Для Українського народу цей бій 

став символом героїзму та самопожертви мо-

лодого покоління в боротьбі за незалежність. 

Історична довідка: 7 січня 1918 року більшо-

вики оголосили загальний наступ на Україну. 

У середині січня вони встановили контроль 

майже на всьому Лівобережжі та просувалися 

на Київ. За таких умов 22 січня 1918 року 

Українська Центральна Рада ІV Універсалом 

проголосила незалежність Української Народ-

ної Республіки. 

Після захоплення Полтави вздовж залізниці 

на захід наступала так звана 1-а Революційна 

армія, а з Гомеля на Бахмач – 2-а. Саме там, 

де сходилися дві залізничні колії, вони плану-

вали об’єднатися. 

Тривалий час найбоєздатнішою українською 

частиною на Чернігівщині був бойовий відділ 

1-ї Української військової юнацької школи 

сотника Аверкія Гончаренка. Спільно з інши-

ми військовими підрозділами та добровольця-

ми 25–27 січня вони героїчно обороняли вуз-

лову залізничну станцію Бахмач (Чернігівська 

обл.). Під загрозою оточення оборонці змуше-

ні були відступити до станції Крути, де поча-

ли укріплюватися. 

28 січня у Бахмачі обидві радянські армії з’єд-

налися. Командував ними Михайло Мурав-

йов. Більшовики почали рухатися в бік Києва. 

На підступах до столиці Муравйов закли-

кав: “Наше бойове завдання – взяти Київ… 

Жаліти київських мешканців нема чого, вони 

терпіли гайдамаків – нехай знають нас і одер-

жать відплату. Жодного жалю до них! Кров’ю 

заплатять вони нам. Якщо треба, то каменя на 

камені не залишимо”. 

Наступного дня на станції Крути їхній наступ 

зупинили українські частини, до яких підійш-

ло підкріплення – учні Київської юнацької 

військової школи імені Богдана Хмельницько-

го та Помічного студентського куреня Січо-

вих стрільців (18–20-річні юнаки з Універси-

тету святого Володимира, Українського на-

родного університету, Київської гімназії Ки-

Курсанти юнацької школи, студенти і гім-

назисти мали погане озброєння однак до 

них приєдналися близько 80 добровольців 

із підрозділів Вільного козацтва з Ніжина.  

29 січня 1918 року на залiзничнiй плат-

формi в Крутах перебувало до 520 україн-

ських воякiв, юнакiв і студентiв, озброєних 

16 кулеметами та однією гарматою. Росія-

ни вдесятеро переважали, мали бронепотяг 

та артилерію. 

Військами УНР під Крутами командував 

Аверкій Гончаренко. Завдяки вигідній по-

зиції і героїзму, українцям вдалося стрима-

ти наступ до темряви але під тиском воро-

га, українські бійці організовано відступи-

ли до ешелонів і вирушили в бік Києва, 

руйнуючи за собою залізничні колії. Одна 

студентська чота – 27 хлопців, заблукавши 

у темряві, повернулися до станції Крути, 

яка на той час уже була зайнята більшови-

ками. Вони потрапили в полон. Хлопців 

катували, а потім стратили. Згодом майже 

всіх героїв поховали на Аскольдовій могилі 

у Києві. 

Українців під Крутами загинуло, за різни-

ми оцінками, 70–100 осіб. Втрати 

бiльшовицьких вiйськ сягали 300 воякiв. 

Важливі акценти: 

– бій під Крутами став успішною оборон-

ною операцією, оскільки зупинив ворога на 

кілька днів. Це дало змогу представникам 

Української Народної Республіки підписа-

ти Брестський мирний договір із країнами 

Четверного союзу; 

– незалежність Української Народної Рес-

публіки довелося захищати від російської 

військової агресії, ворогові протистояли 

молоді добровольці; 

– сміливість та жертовність учасників бою 

зробила їх прикладом для майбутніх поко-

лінь захисників України. З ними порівню-

ють захисників Донецького аеропорту в 

теперішній російсько-українській війні. 

Тому Героїв Крут називають першими кі-

боргами. 

29 січня 2018 року і в нашій школі з нагоди 

вшанування пам*яті Героїв Крут відбулася 

загальношкільна лінійка під назвою: "Квіти 

у полі, там де Крути..." яку підготували 

учні нашої школи під керівництвом вчите-

ля історії Баранько Т.В. 

За матеріалами Баранька Віталія,  
учня 8 класу  


