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Цікаві перерви 

Цілком ймовірно, що у найближчому майбу-

тньому Всесвітня мережа повністю замінить усі 

інші засоби зв’язку. Та давайте зупинимось і 

замислимось, чи дійсно ви хочете провести усе 

життя у віртуальному світі? Бачити аватарки – 

замість живих облич, смайлики – замість справ-

жніх посмішок. У решті-решт, на що витрачати 

власний час – це вільний вибір кожного. Проте 

пам’ятайте, що Інтернет – це лише інструмент, 

яким треба користуватися, щоб отримати відпо-

віді на свої питання. Вчіться користуватися ін-

тернетом з розумом. 

Крамаренко В. В. 

ГАЗЕТА ДИТЯЧОГО ПАРЛАМЕНТУ ІСКРІВСЬКОЇ ЗШ І-ІІІ СТ. 

Ми - за безпечний Інтернет! 

Інтернет – це всесвітня мережа,  яка склада-

ється з мільйонів комп’ютерів у різних куточках 

земної кулі, поєднаних між собою. Кожен ком-

п’ютер у цій мережі має свою адресу, за якою 

його можна знайти. Походить слово Інтернет 

від англійського International Network, що озна-

чає  «міжнародна мережа».  

Інтернет – це цікавий та захоплюючий світ, 

який дозволяє дізнаватись про невідоме і не-

ймовірне, спілкуватися з людьми в різних кін-

цях світу не виходячи з власної кімнати, грати в 

цікаві ігри та ділитися з іншими своїми захоп-

леннями. Сучасна людина не уявляє себе без 

Інтернету. 

8 лютого – всесвітній День безпеки в Інтер-

неті. Вчитель інформатики у початкових класах, 

Крамаренко В. В., разом з учнями 2 класу 

(Андрусенко А., Терещенко К., Угурчук В., 

Осипенко В., Білого А., Боченіної У., Моргуно-

вої Б.) та 4 класу (Концевича К., Сімковича Р., 

Образка І.) провела тематичну лінійку присвя-

чену цій проблемі. 

Школярі розповіли про правила користуван-

ня Інтернетом та переглянули соціальний ролик 

про безпечну Всесвітню мережу. 

Щоденні ігри й заняття фізичними вправами 

на перервах є ефективним засобом відпочинку 

учнів між уроками. Вони знімають почуття вто-

ми, тонізують нервову систему, підвищують 

емоційний стан і працездатність учнів.  

Активна цілеспрямована рухова активність 

учнів на перервах сприяє вдосконаленню бага-

тьох життєво важливих умінь та навичок, розви-

тку фізичних якостей. 

Школярі залюбки проводять свої перерви за 

шахами та шашками, навіть, залишаються після 

уроків, щоб отримати реванш від суперника. 

Маємо надію, що така зацікавленість не згас-

не в майбутньому у наших учнів. 

Янишин В. М. 



 

НОВИНИ 

14 лютого – це свято любові, найкращого по-

чуття, яке окрилює, дає сили і натхнення, ра-

дість і захоплення. Завдячуючи йому, продов-

жується життя на землі. 

В переддень Дня Святого Валентина, 12 лю-

того, учні нашої школи, під керівництвом вчи-

теля англійської мови, Єфімової Ю. С., органі-

зували концерт. 

Глядачам були продемонстровані такі худож-

ні номери: сценки «Кохання за гроші не ку-

пиш» (від учнів початкових класів), 

День Валентина 

«Валентинка», «Курси знайомств» (6 клас), 

«Амур» (8 клас); вокальний номер від Єфімової 

Т., Павловського О., Шевченко Т.; чарівний 

вальс (Філенко О., Омельянчук В., Путь М., Ба-

ранько Я., Сивків Д., Ющенко В.). 

Перлиною концерту стали відеоролики про 

святкування Дня Закоханих в інших країнах й 

репортаж про відношення до цього свята наших 

учителів та учнів (10 клас). 

Єфімова Т.  

Відкритий урок фізики 

Шістнадцятого лютого, вчителем інформати-

ки та фізики, Бондарєвою Н. П., був проведений 

відкритий урок фізики в 9 класі з теми: 

«Постійні магніти. Магнітне поле Землі. Взає-

модія магнітів».  

На уроці педагог продемонструвала різнома-

нітні досліди з магнітами та застосувала роботу 

з картками Plickers (засіб тестування учнів че-

рез мобільні пристрої).  

Амброзяк В. 



 

Мій рідний край, моя свята земля 

18 лютого, вихованцями історико -

краєзнавчого гуртка «Мій рідний край», під егі-

дою керівника гуртка та за сумісництвом  учи-

НОВИНИ 

Афганістан - моя кривава рана 

Афганістан – це держава, що знаходиться у 

Південно-Східній Азії, де проживає 17 млн. чо-

ловік. До середини 70-х років це була одна з 

найвідсталіших країн світу. Страшенна бід-

ність, відсутність елементарної медичної допо-

моги, масова неписьменність серед населення, 

висока смертність. У квітні 1978 року афгансь-

кий народ піднявся на боротьбу за краще життя, 

скинув монарха, проголосив Афганістан респу-

блікою. У грудні 1978 року між СРСР і Афгані-

станом був підписаний договір, за яким Радян-

ський Союз зобов’язувався переозброїти афган-

ську армію. Виходячи з цього, керівництво 

СРСР на чолі з Л.І. Брежнєвим надало реальну 

воєнну підтримку. Таким чином, 15 лютого від-

значають скорботний День пам’яті воїнів-

афганців.  

Наша школа не стала виключенням і вшану-

На сторожі гідності 

вала героїв святковою лінійкою.  

Розпочався захід хвилиною мовчання. Далі, 

під супровід мультимедійної презентації, учні  

заспівали пісню “Вспомним, товарищи, мы Аф-

ганистан”, присвячену нашим воїнам-афганцям 

(Волотовському В.А., Черняховському Л. В., 

Маньку О. О.).  

Павловська А. 

теля історії, Бранько Т. В., було проведено поза-

класний захід на тему: «Мій рідний край, моя 

свята земля». 

Під час виховного заходу учні школи позна-

йомилися з історією заснування Кіровоградської 

області, Петрівщини та кревного села Іскрівка; 

пригадали символіку свого краю та  ознайомили-

ся з презентацією про Кіровоградщину. 

 Після завершення заходу, усі бажаючі мали 

змогу переглянути виставку присвячену рідній 

землі.      

Баранько В. 

19.02.2016 року, у переддень Дня Героїв Не-

бесної Сотні, був проведений перший урок під 

загальним гаслом «Небесна Сотня. На сторожі 

гідності». 

Розпочались уроки виконанням Державного 

Гімну України та хвилиною мовчання. Далі кла-

соводи і класні керівники провели бесіди з уч-

нями стосовно даної тематики, продемонструва-

ли презентації та відеоролики про наших Геро-

їв.  
Костенко Ю.М. 



 

НОВИНИ 
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29 лютого відбулася святкова лінійка присвя-

чена українським символам. Організаторами 

Добро починається з тебе 

25 лютого у нашій школі відбувся виховний 

захід під назвою «Добро починається з тебе». 

Школярі (Ющенко В., Амброзяк В., Шере-

мет Б., Сивків А., Джусь А., Осипенко Х., Біла 

Я., Колупаєв І., Єфімова Т., Баранько В., Горді-

єв Р.) під керівництвом вчителя української мо-

ви та літератури, Мироненко К.О., запропону-

вали до перегляду презентацію, вокальні номе-

ри «Пісня про добро», «А я бажаю вам доб-

ра» (учениці 7 класу) та мультфільм про добро і 

зло  у житті людини.  

Ющенко В. 

Тиждень математики 

З 22 по 26 лютого у нашій школі відбувся ти-

ждень математики. Відповідальним за його про-

ведення став вчитель математики, Дусмурадова 

Л. Г., яка запропонувала такий план роботи для 

учнів: олімпіада з математики (5-11 класи); кон-

курс газет, буклетів «Країна математики»; кон-

курс «Кращий художник-математик» (1-11 кла-

си); вікторина «О, щасливчик!» (5 клас), гра 

Символи України 

«Видатний  математик» (6-7класи); математич-

на гра «Найрозумніший» (8 клас); гра «Зоряний 

час» (9 клас); «Математичний аукціон» (10-11 

класи). 

29 лютого, на загальношкільній лінійці, були 

підведені підсумки роботи за тиждень та наго-

роджені переможці. 

Шевченко Т. 

стали учні початкових класів під керівництвом 

класоводів - Амброзяк І. І., Ткаченко Н. Г., Оси-

пенко Ю. В. 

Діти розказали про державні символи (герб, 

прапор, гімн) і про народну символіку (хата, 

хліб і сіль, рушник, верба, тополя, калина) та за-

співали пісню “Перлина - Україна”. 

Амброзяк В. 


