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І с кря н оч ка
ГАЗЕТА ДИТЯЧОГО ПАРЛАМЕНТУ ІСКРІВСЬКОЇ ЗШ І-ІІІ СТ.
День української писемності
У понеділок, 9 листопада, була проведена
святкова лінійка присвячена Дню української
писемності та мови.
Учні 9-го (Амброзяк В., Баранько Я., Омельянчук В., Сивків Д.), 10-го (Ющенко В.) та 5го класів (Біла Я., Колупаєв І., Осипенко Х., Сивків А., Шеремет Б.) під керівництвом вчителя
української мови та літератури, Кузьменко К.О.,
нагадали про історію становлення нашої мови
від давнини до сьогодення.
Справжній Нестор Літописець розповів
про своє життя та славнозвісні праці,у яких висвітлив походження Руської землі. Прекрасна
дівчина-мова ще раз довела, що українська мова – найпоетичніша у світі.
Наостанок, діти надали корисні поради що-

до вивчення, розвитку і плекання рідної мови;
закликали учнів до участі у Міжнародному конкурсі імені П. Яцика.
Кузьменко К. О.

Другий етап олімпіад
Із 01.11.2015 року на базі Петрівської загальноосвітньої школи І ступеня та Петрівського
навчально-виховного
комплексу
«Загальноосвітня школа ІІ-ІІІ ступенів-гімназія»
розпочався ІІ тур Всеукраїнських олімпіад із
базових дисциплін.
Учні нашої школи беруть активну участь в
олімпіадах. На сьогоднішній день маємо такі

результати: Сивків Дмитро (учень 9 класу) зайняв ІІ місце в олімпіаді з історії та ІІІ місце в
олімпіаді з географії; Ющенко Вікторія
(учениця 10 класу) зайняла ІІІ місце в олімпіаді
з біології.
Бажаємо школярам успіху і перемог у майбутніх олімпіадах!
Крамаренко В. В.

Зустріч з психологом
5 листопада 2015 року у нашій школі відбулася зустріч з психологом Ганнівської ЗШ І-ІІІ
ступенів Гришаєвою О. В.
Психолог провела анкетування з учнями, поспілкувалася з ними та відповіла на усі нагальні
питання. Також Олена Василівна надала практичні поради батькам та класним керівникам стосовно навчання та виховання дітей.
Дякуємо за цікаву і приємну зустріч.
Шевченко Т.

НОВИНИ
Гра «12 балів»
6 листопада 2015 року на базі Петрівського
навчально-виховного
комплексу

“загальноосвітня школа ІІ-ІІІ ступенів-гімназія”
була
проведена
районна
інтелектуальнопізнавальна гра "12 балів".
У цьому конкурсі взяли участь учні 6-7 класів
з одинадцяти шкіл району. Наша школа репрезентувала
себе
у
складі
команди
"Краєзнавці" (Баранько В., Єфімова Т., Угніч А.,
Павловська А., Мельник А., Сімкович О.)
Школярі продемонстрували свої інтелектуальні здібності та ерудицію та зайняли четверте місце у районі.
Бажаємо їм нових звершень.
Баранько В.

Конкурс патріотичної пісні
12 листопада 2015 року у нашій школі пройшов конкурс патріотичної пісні.
Учасники представили на розсуд суддям національно-патріотичні номери: 1-4 класи
(“Україна – наша перлина”), 5 клас (“Йшли селом партизани”), 6 клас (“Україна”), 7 клас

(“Біля тополі”), 8 клас (“Козацька похідна”), 9
клас (“Подай руку Україні”), 10-11 класи (“Ми
козацької родини, запорізького коша”).
Переможцями стали 7 клас та колектив10-11
класу.
Сивків Д.

День працівника сільського господарства
Вже за традицією, 21 листопада в нашій школі пройшло свято, присвячене Дню працівника
сільського господарства. Актова зала зібрала
майже все село.
Глядачам було представлено відеопрограму
“Від щирого серця”, у якій коротко і з любов'ю
нагадувалося про Іскрівські найвизначніші місця. Ведуча, Бондарєва Неля Петрівна, взяла інтерв'ю у передових людей нашого краю: Янишина В.М., Платошина М.Б., Тороп Ю.Г., Галяса В.В. та привітала село зі святом.
Після відеопрограми учні Іскрівської ЗШ подарували своїм батькам та усім присутнім глядачам святковий концерт. Залі була представлена сценка “Язиката Хвеська”, музична компози-

ція “Моя Україна” та сучасний танець “Барви
рідної землі”.
Не залишили байдужими гостей виступи вчителів та працівників школи: сценки “Два кума”,
“Кум і кума”, “Дві куми”, “Збори”.
З великим захопленням прийняли глядачі художні номери фермерського господарства
"КАТРИЧ" (“Ніч яка місячна”).
Окрім концертної програми, всі бажаючі могли відвідати учнівський ярмарок та придбати домашню випічку, напої та вироби Hand Made.
Шанобливе ставлення до цього свята та до
своїх традицій в цілому – запорука розвитку села.
Ющенко В., Кузьменко К. О.

НОВИНИ
День Гідності та Свободи
«Україна – це територія Гідності й Свободи.
Такими нас зробила не одна, а дві революції –
наш Майдан 2004 року, який був Святом Свободи і Революція 2013 року, Революція Гідності. Це був надзвичайно важкий іспит для України, коли українці продемонстрували свою європейськість, гідність, своє прагнення до свободи».

За наказом президента України від 13 листопада 2014 року, з метою утвердження в Україні

ідеалів свободи і демократії, збереження та донесення до сучасного та майбутніх поколінь об’єктивної інформації про доленосні події в Україні
початку ХХІ століття, а також віддання належної
шани патріотизму й мужності громадян, які восени 2004 року та у листопаді 2013 року-лютому
2014 року постали на захист демократичних цінностей, прав і свобод людини і громадянина, національних інтересів України та її європейського
вибору, установити в Україні День Гідності та
Свободи, який відзначати щорічно 21 листопада.
Не стала осторонь і наша шкільна громада.
20 листопада 2015 року у школі, під керівництвом Баранько Т.В., вчителя історії, учні 5-7 класів провели лінійку присвячену Дню Гідності і
Свободи.
Презентація коротко нагадала про важливі історичні події, які сприяли становленню нашої
нації.
Не забуваймо про людей, які віддали життя
заради нашої Свободи!
Баранько В.

«Не згасне свіча пам'яті»
З метою вшанування пам'яті безвинно замучених голодом та політичними репресіями людей, 27 листопада, учні 5-7 класів під керівництвом вчителя історії, бібліотекара, Баранько Т.В.,
провели в шкільній бібліотеці позакласний захід під назвою: «Не згасне свіча пам'яті».
Під час заходу учні мали змогу дізнатися
більш детальну інформацію про трагічні події,
які відбувалися в нашій державі у 19321933 рр., а також переглянули документальний
фільм «Голодомор в Україні 1932-1933 рр.».
Наш найсвятіший обов’язок сьогодні – зберегти пам'ять про всіх, хто не дожив, недолюбив,
пам'ять про неживих і ненароджених. Ніхто не

має права про це забути. Тому учні пом'янули
душі померлих від голоду хвилиною мовчання
та запалили свічку пам'яті жертв голодомору.

У бібліотеці під час заходу діяла виставка
присвячена пам'яті жертв голодомору «Пам'ять
вічна…».
А по закінченню заходу учасники заспівали
пісню «За Україну» у якій закликали ніколи не
зрікатися своєї рідної землі і боротися за неї до
останнього.
Хай палає свіча… Хай палає,
Поєднає нас вона в цей час.
Хай сьогодні спогади лунають.
Пам'ять чиста, світла і велична,
Пісня й слово хай єднає нас.
Баранько Т. В.

ЗДОРОВ'Я
Як зберегти фізичне здоров'я восени?
З приходом осінньої прохолоди ризик підхопити вірусну інфекцію зростає в рази. Крім того,
на погіршення самопочуття скаржаться і люди з
хронічними захворюваннями. Щоб зберегти
фізичне здоров'я восени, важливо вжити комплексних заходів.

1. Одягайтеся по погоді. Здавалося б, нічого
складного, але багато хто відчуває труднощі з
виконанням цієї рекомендації. Справа в тому,
що осіння погода дуже мінлива: перепади температури, велика кількість опадів та поривчастий вітер не кращим чином позначаються на

стані здоров'я. Пам'ятаючи про це, хтось прагне
одягнутися тепліше, однак всупереч поширеній
думці, перегрів нітрохи не краще переохолодження. Оптимальним рішенням буде багатошаровий одяг. Не забувайте і про непромокаюче
взуття та головний убір.
2. Слідкуйте за тим, щоб харчування було повноцінним. В раціоні повинні бути присутніми
як м'ясні і рибні блюда, так і фрукти з овочами.
Бажано не забувати про крупи і молочні продукти. Також на користь підуть соки та вітамінні
відвари з шипшини або брусниці. У день має бути не менше 3-4 повноцінних прийомів їжі. Легкі перекуски можуть бути доповненням, але не
заміною їм.
3. Намагайтеся спати не менше 7-9 годин на
добу. Недолік сну веде до ослаблення захисних
сил організму, а це не кращим чином позначається на фізичному здоров'ї.
4. Якщо ви страждаєте хронічними захворюваннями, заздалегідь проконсультуйтеся з лікарем з приводу профілактичного лікування. Дуже
часто саме воно дозволяє уникнути загострення
або зробити перебіг хвороби більш легким.
5. Проводьте більше часу на свіжому повітрі.
Баранько Я.

Посміхнись
Учитель:
- А тепер я доведу вам теорему Піфагора.
Ледар із задньої парти:
- А чи варто? Ми вам віримо на слово.
***
Урок літератури. Учитель запитує:
- Ну що діти, ви прочитали “Війну і мир”?
Мовчання ... Один хлопець підскакує на місці з
ошелешеним очима:
- А її що, читати треба було???
Учитель:
- Ну так …
- А я переписав!
***
Маленький хлопчик повертається зі школи і
каже своєму батькові:
- Тато, сьогодні я написав про тебе у своєму
творі.
- Серйозно? А яка була тема?
- "Мій ідеал, приклад для наслідування".

- Ну що ж, я задоволений, і що ти там написав?
- Ну, що ти сильний, красивий, розумний, ввічливий.
Розчулений батько говорить:
- Чесно кажучи, я й не знав, що так багато для
тебе значу …
- Та ні, просто я не знаю, як пишеться: Арнольд Шварцнегер, Шварценегар, Швартснегер ...
***
Унікальна знахідка! Знайдений єдиний у світі
підручник хімії за 9 клас, в якому Менделєєв зображений без намальованих рогів.
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