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І с кря н оч ка
ГАЗЕТА ДИТЯЧОГО ПАРЛАМЕНТУ ІСКРІВСЬКОЇ ЗШ І-ІІІ СТ.
День музики
1 жовтня щорічно у всьому світі відзначається Міжнародний день музики. Він був заснований з ініціативи Міжнародної музичної ради з
метою поширення музичного мистецтва у всіх
прошарках суспільства й реалізації дружби між
народами, розвитку культур, обміну досвідом і
взаємною повагою до естетичних цінностей. Це
свято супроводжується концертами, операми,
виставами, музичними прем’єрами.
У стінах нашої школи День музики відзначили урочистою лінійкою, яка відбулася 5 жовтня. Святковий сценарій був підготовлений дітьми під керівництвом вчителя початкових класів – Осадченко Ганни Ігорівни.
Переглянувши презентацію, школярі дізналися багато чого цікавого та нового для себе
про музичне мистецтво.
Перлиною лінійки став незрівняно-ніжний

вальс, який виконали: Ющенко Вікторія, Баранько Яна, Філенко Олександр, Луценко Василь
під мелодійну музику П. Чайковського.
Святкова лінійка задала мажорний настрій
на весь тиждень для учнів і вчителів Іскрівської
ЗШ.
За матеріалами Амброзяк В.

День Учителя
Офіційно День учителя відзначається в
першу неділю жовтня, тобто 4-го числа.
Але вже в п'ятницю, 2 жовтня, учні іскрівської школи привітали своїх педагогів з їх професійним святом.
Святковий настрій ще зранку забезпечили
учні 11 класу. Вони зустрічали вчителів біля
школи з букетами квітів та щирими й теплими
побажаннями.
Після уроків відбувся урочистий концерт,
Педагогічний колектив Іскрівської ЗШ

де діти продемонстрували всі свої здібності і
таланти. Для вчителів лунали привітання, пісні,
танці і сценки з їхньою участю.
Від усього серця вітаємо наших найкращих
педагогів і зичимо їм щастя, добра та здоров'я.
За матеріалами Ющенко В.

НОВИНИ
Сила нескорених
14 жовтня 2014 р. указом Президентом
України – Петра Порошенка – з метою вшанування мужності та героїзму захисників незалежності і територіальної цілісності України, військових традицій і звитяг українського народу,
сприяння подальшому зміцненню патріотичного духу у суспільстві та на підтримку ініціативи
громадськості встановлено свято День захисника України.
Цим же указом скасовано указ Президента
України Леоніда Кучми 1999 р., яким встановлювалося свято – День захисника Вітчизни, що
відзначалося щорічно 23 лютого.
З 2015 року День захисника України є державним святом і неробочим днем.
Президент наголосив, що захист Вітчизни
зараз став справою всіх українців, тому День
захисника України, який визначено вихідним
днем, має стати всенародним святом, таким же
значимим як Різдво, Великдень чи День незалежності.
Іскрівська ЗШ вшанувала всеукраїнське

свято День захисника України урочистою лінійкою, яка відбулася напередодні, 13 жовтня.
Окрім сценарію, який нагадав про події Революції Гідності і багатостраждального шляху
становлення українського народу, дівчата привітали майбутніх захисників теплими словами та
патріотичною піснею.

Ще раз вітаємо захисників нашої держави і бажаємо їм міцного здоров’я.
За матеріалами Шевченко Т.

Перший етап олімпіад
Із 01.10. по 22.10. 2015 року в Іскрівській
ЗШ І-ІІІ ступенів проходив І (шкільний) етап
Всеукраїнських олімпіад із базових дисциплін.
Учні були активними і охоче брали участь в
олімпіадних завданнях.
Переможцями І етапу визнано: Єфімову Тетяну (українська мова, математика), Сивківа Дмитра (математика, історія, географія, фізика), Ющенко Вікторію (математика, історія, географія, фізика, трудове навчання, російська

мова), Амброзяк Валентину (українська мова,
біологія, трудове навчання, російська мова), Павловську Аліну (українська мова, фізика, інформатика, хімія).
Найгірше учні впоралися із завданнями з
таких
предметів:
“Англійська
мова”,
“Правознавство”, “Астрономія”, “Екологія”.
Бажаємо переможцям І етапу успіхів у ІІ
етапі Всеукраїнських олімпіад.
Крамаренко В. В.

Зірка пам'яті
Щорічно, у вересні, школярі віддають
шану воїнам-визволителям свого рідного села.
Ці люди поклали своє життя, щоб захистити селян від німецьких загарбників.
Таким чином, покладаючи на братську
могилу квіти, учні Іскрівської ЗШ висловлюють
свою подяку за героїчні вчинки Людям з великої літери.
Пам'ятаємо і шануємо наших героїв,
адже “ніхто не забутий, ніщо не забуте”!
Кузьменко К. О.

НОВИНИ
Хресна хода
2 жовтня в нашому селі відбулася хресна
хода з нагоди перепоховання Святого Миколи
Іскрівського. Микола був священиком, який заснував церкву та працював на галузі освітянської ниви. На честь нього назване джерело, яке
знаходиться недалеко від Іскрівського водосховища.
Цю людину шанують вже сотні років, да-

леко за межами села Іскрівка. Люди з усіх усюд
збираються на хресну ходу, щоб вшанувати його
мощі.
Учні Іскрівської школи також віддають шану Святому Миколі, виходячи на подвір’я і проводжаючи живим коридором хресний хід.
За матеріалами Сивківа Д.

21 жовтня в Іскрівській ЗШ І-ІІІ ступенів
відбувся семінар вчителів хімії та біології й паралельно семінар бібліотекарів.
Вчителі: Сидоренко Н.М. та Кривошея Т.Г. провели два відкритих уроки
(попередньо змодельованих) з подальшим обговоренням на такі теми: «Багатоатомність речовин. Метали, неметали», «Амеба, інфузорія одноклітинні твариноподібні організми». Школярі впоралися з нелегкими питаннями та завданнями, продемонструвавши свою ерудицію.
Баранько Т.В., у свою чергу, провела урок
“Структура та елементи книги” з учнями почат-

кових класів, де розповіла дітям з чого складається книга.
Окрім відкритих занять, гостям було представлено два виховних заходи: “Вода - найцінніший скарб” та “В моєму серці Україна”.

Ми пам'ятаємо про свій обов’язок
Традиційно, учні Іскрівської ЗШ відвідують ветерана М. К. Кульшенко. Допомагають по
господарству, прибирають територію, виконують нескладну домашню роботу.
Цього місяця відповідальними за відвідування Миколи Кириловича був 7 і 8 клас. Діти
прибирали листя, виривали бур’ян і вичищали
подвір'я ветерана.
Таким чином, школярі дякують і шанують
ветерана за його подвиги.
Кузьменко К.О.

ЗДОРОВ'Я
Пам'ятка для учнів на осінні канікули
1. Пам’ятайте і виконуйте правила переходу
вулиць і доріг.
2. Не грайтесь на тротуарі, поблизу проїжджої частини.
3. Дотримуйтесь правил посадки в трамвай,
тролейбус, автобус.
4. На зупинці не стійте близько біля дороги.
5. Не беріть в руки вибухонебезпечні предмети, а у випадку їх виявлення, необхідно повідомити дорослих.
6. Не можна розпалювати вогнища і кидати в
вогонь легкозаймисті речовини.
7. Не підходьте до ліній електромереж, якщо
провід обірваний, повідомте дорослих.

8. Не грайтесь біля залізничного полотна, не
кладіть на рейки предмети, не кидайте нічого у
вікна потягу.
9. Не грайтеся у ярках і на будівельних майданчиках.
10. Обережно користуйтесь побутовими електричними приладами: телевізором, праскою,
холодильником.
11. Не відходьте далеко від будинку і не впускайте в квартиру незнайомих людей у відсутності дорослих.
12. Не грайтеся з бродячими собаками і кішками. Мийте руки після ігор перед обідом.
13. У вільний час грайтесь у дворі, на дитячому майданчику.
14. Дотримуйтесь відповідних правил поведінки в громадських місцях.
15. Не використовуйте піротехнічні засоби це небезпечно!
16. Для прогулянки одягайся зручно і тепло,
щоб не застудитися.
ПАМ'ЯТАЙТЕ! ОБЕРЕЖНА ПОВЕДІНКА
ПІД ЧАС КАНІКУЛ – ЗАПОРУКА ЖИТТЯ І
ВАШОГО ЗДОРОВ'Я!
ПРИЄМНИХ ТА БЕЗПЕЧНИХ ВАМ КАНІКУЛ!
За матеріалами Баранько Я.

Посміхнися
Урок географії.
- Вовочка, розкажи, будь ласка, що таке Панамський канал.
- Ну не знаю, такий канал наш телевізор не показує.
***
Першокласниця приходить додому з занять і
починає розповідати своїй мамі:
- Ми читали на уроці казку.
- Яку? – Цікавиться мама.
- Червону Шапочку.
- І чого тебе навчила ця чудова казка?
- Потрібно дуже добре запам’ятати як виглядає
моя бабуся.
***
Зі шкільного твору:
«Ми з хлопцями розпалили справжнє скаутське багаття. Потім прийшли люди з села і стали його гасити, тому що в багаття потрапив їх
стіг сіна».

Шкільний вчитель говорить колезі:
- Ні, працювати стало зовсім неможливо. Учитель боїться директора. Директор - інспектора,
інспектор - перевіряючи з міністерства. Міністрбатьків, батьки бояться дітей. І тільки діти нікого не бояться…
***
- Я б із задоволенням поборовся з тобою в
інтелектуальній дуелі. Але ти, як я бачу, без
зброї…
***
- Івасю, ти вже такий великий, а примушуєш
малого Петрика нести твого портфеля.
- Хай вчиться допомагати старшим!
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