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Хрещення Господнє — третє і заверша-

льне велике свято різдвяно-новорічного 

циклу, яке в народі має назву Йордан, 

або Водохреща. Православні та греко-

католицькі християни відзначають його 

19 січня, тому воно збігається зі святом 

Богоявлення. Із Хрещенням Господнім 

пов'язують хрещення в Йордані Христа. 

Коли Ісус Христос досяг 30-річного віку, 

він прийняв хрещення від Івана Хрести-

теля в річці Йордані. Коли вийшов на 

берег - з небес почувся голос Бога-Отця, 

який назвав Ісуса своїм Сином.  

ВОДОХРЕЩЕННЯ 

І на нього зійшов Святий Дух в образі 

голуба. Звідси ще одна назва свята — 

Богоявлення. Православні та греко-

католики вважають, що саме це свято 

засвідчує таїнство Святої Трійці. Адже 

в цей день, за християнським вченням, 

з'явився Бог у трьох іпостасях: Бог 

Отець — в голосі, Син Божий — у пло-

ті, Дух Святий — у вигляді голуба.  

Усіх зі святом!  

 

За матеріалами Баранько Яни.,  

учениці 10 класу  



НОВИНИ 

 

ДЕНЬ ЗДОРОВ’Я 

Вже за традицією, 19 січня в день великого релігійного свята Хрещення Господньо-

го наша школа відзначає День Здоров'я! В цей день учні нашої школи мають змогу 

разом із вчителями відвідати Хресто-Воздвиженську церкву. А також зробити екс-

курсію до святого джерела Миколи Іскрівського. 

За матеріалами Єфімової Тетяни,  

учениці 7 класу  

ТОК-ШОУ “100 ЗАПИТАНЬ ДОРОСЛОМУ” 
На передодні релігійного свята - Водох-

рещення 19 січня 2017 року відбулося 

традиційне ток-шоу «100 запитань дорос-

лому» яке вперше завітало до нашої Іск-

рівської ЗШ І-ІІІ ст. Невипадковим вибір 

став для місця проведення цього разу ви-

пав саме на наше село Іскрівка так як во-

но відоме своїми цілющими джерелами 

далеко за межами нашого району. Гос-

тею ток-шоу стала голова Петрівської 

районної ради Сакара Тамара Вікторівна, 

яку учні нашої школи зустріли Гімном 

школи. Учні Володимирівського освіт-

нього сектору мали можливість поспіл-

куватися в дружній, затишній атмосфері.  

Дітей цікавило життя та професійна дія-

льність голови районної ради. Прозвуча-

ли такі питання від учнів як: назвіть 5 

людей, які викликають у Вас захоплен-

ня? Яку страву останньою готували вдо-

ма? Яку жорстоку міру ви б застосували 

до чиновника корупціонера? Як Ви від-

носитеся до реформ в освіті? Школярі 

отримали досвід спілкування з предста-

вником органу державної влади та отри-

мали корисну інформацію для практич-

ної діяльності у сфері учнівського само-

врядування.  

Ми щиро вдячні гості нашого заходу!  

За матеріалами Сивківа Дмитра,  

учня 10 класу  



НОВИНИ 

ЗМАГАЛИСЬ ЮНІ НАУКОВЦІ 

Із метою творчого, інтелектуального розвитку школярів, залучення учнів до науко-

во-пошукової роботи, стимулювання активної участі в науково-дослідницькій дія-

льностіпідведення підсумків роботи секцій районної МАН учнівської молоді 20 

січня 2017 року на базі Петрівського навчально-виховного об’єднання 

«загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів-гімназія» проведено І етап Всеукраїнського 

конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів – членів Малої академії наук. 

На конкурс завітала заступник голови Петрівської районної державної адміністра-

ції Панета Тетяна Григорівна, яка привітала конкурсантів з участю у конкурсі-

захисті та вручила солодкі подарунки. 

Конкурс проводився за такими розділами: 

заочне оцінювання науково-дослідницьких робіт; 

оцінювання навчальних досягнень із базових дисциплін; 

захист науково-дослідницьких робіт. 

Під час захисту проводилося обговорення проблемних аспектів робіт у групах за 

тематикою досліджень. 

За рішенням журі визнано переможців Конкурсу серед яких став і учень нашої 

школи Сивків Дмитро (секція "Історія") (керівник Баранько Т.В.). 

Вітаємо Сивківа Дмитра, учня 10 класу за зайняте І місце. 

Бажаємо натхнення на подальші дослідження і проекти! Так тримати!!! 

За матеріалами Баранько Т.В.,  

вчителя історії та правознавства  

ОБЛАСНИЙ ФІНАЛЬНИЙ ЧЕМПІОНАТ З УСНОГО  

РАХУНКУ “ПРАНГЛІМІНЕ-2017 

22 січня 2017 року у м. Кропивницькому відбувся обласний фінальний чемпіонат 

з усного рахунку "Прангліміне - 2017" у якому взяв участь учень 2 класу, Образок 

Олексій (керівник Бондарєва Н.П.).  

Вітаємо!!! Так тримати !!! 



НОВИНИ 

22 СІЧНЯ ДЕНЬ СОБОРНОСТІ УКРАЇНИ  

“ЄДНАЙМОСЬ ЗАРАДИ НЕЗАЛЕЖНОСТІ” 

За матеріалами Баранька Віталія,  

учня 7 класу  

ДЕНЬ ПАМ’ЯТІ ГЕРОЇВ КРУТИ 

Кожного року 22 січня Україна відзначає 

День Соборності України – це свято рід-

ного краю, свято нашої держави. 

Відбулося святкування Дня Соборності 

України і в нашій школі. Вчителем істо-

рії, Баранько Тетяною Валентинівною та 

учнями школи була проведена загально-

шкільна лінійка під назвою "Єднаймось 

заради незалежності!"Під час лінійки уч-

ні розглянули проблему соборності украї-

нського народу, визначили основні періо-

ди творення держави у межах єдиної та 

неподільної території. 

Соборність – це символ. Символ бороть-

би за волю. Порозуміння між людьми. І 

часточка надії і віри у майбутнє. 

А на завершення ведучі лінійки побажа-

ли всім присутнім здоров'я, миру, злаго-

ди, добра і віри у гідне майбутнє нашої 

держави. 

Ще юнаки, ще майже діти, 

А навкруги і смерть, і кров. 

―На порох стерти, перебити!‖ — 

Іде на Київ Муравйов. 

Полків його не зупинити, 

Та рано тішаться кати: 

Коли стають до зброї діти, 

Народ цей — не перемогти! 

З нагоди вшанування пам’яті Героїв 

Крут у нашій школі для учнів 6 – 11 

класів під керівництвом вчителя 

історії, Баранько Т.В., був проведе-

ний історико-патріотичний екскурс 

«Згадаємо юність, що згоріла у 

Крутах». Екскурсія проводилася з 

метою ознайомлення молоді з одні-

єю із трагічних сторінок історії 

України, виховання почуття поваги 

до тих, хто заради незалежності 

України віддав своє життя.  

Ці рядки український поет Микола Луків 

присвятив подвигу української молоді – сту-

дентам і гімназистам – які 29 січня  

1918 року прийняли нерівний бій з більшо-

вицькою навалою біля станції Крути та пок-

лали найдорожче на вівтар свободи – власні 

життя. 

Бій під Крутами – одна з тих сторінок істо-

рії, що привертають увагу суспільства, та в 

яких завжди переплітається правда із вимис-

лом, міфами та спробами політичних спеку-

ляцій. 

 

За матеріалами Шевченко Тетяни,  

учениці 9 класу  



ІСТОРІЯ ЯК НАУКА 

 

ПЕРЕВІР СВОЇ ЗНАННЯ З ІСТОРІЇ 

ПОСМІХНИСЯ 

Вчителька: - Вовочка, скажи-но мені шви-

дко, скільки буде 5 + 8. - 23. - Як тобі не 

соромно бути таким недолугим! Це буде 

13, а не 23. - Так ви ж просили мене відпо-

вісти швидко, а не  точно. 

Головний редактор: Т.В. Баранько  

Редколегія (комісія інформації): 

Баранько В., Баранько Я..Сивків Д, 

Шевченко Т, Єфімова Т.  

На уроці літератури в комп'ютерно-

му ліцеї:  

-Герасим був це ... цим ...  

-Ну, звукової карти в нього не було.  

1. Наука, яка вивчає минуле людства на 

основі усних, письмових свідчень та мате-

ріальних пам'яток – це: 

а) історія;                   

б) археологія;                            

в) хронологія. 

 

 

2. Кого європейці вважають "батьком іс-

торії"? 

а) М. Грушевського;         

б) Нестора Літописця;            

в) Геродота. 

 

 

3. Щорічні записи важливих подій – це … 

а) історичні оповідання;     

б) літописи;           

в) легенди;             

г) міфи. 

 

4. Хто почав збирати перші опо-

віді про минуле? 

а) вчені;              

б) монахи;                

в) співці. 

 

 

 

5. Історія України – це складова 

частина …. 

а) всесвітньої історії; 

б) історії Африки; 

в) історії стародавньої Греції. 


