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СПОРТИВНІ НОВИНИ 

Зональні змагання із легкоатлетичного чотириборства та  

"Старти надій" 

За матеріалами Сивків Дмитра.,  

учня 11 класу  

Районна дитячо-юнацька військово-патріотична гра 

"Сокіл" ("Джура") 

02 травня 2018 року на базі нашої школи від-

булися зональні змагання із легкоатлетичного 

чотириборства та "Старти надій" серед учнів 

Іскрівської ЗШ І-ІІІ ст., Ганнівської ЗШ І-ІІІ 

ст. та Володимирівської ЗШ І-ІІ ст.. 

У запеклій боротьбі І місце посіла команда 

Іскрівської ЗШ І-ІІІ ст. 

ІІ місце команда Ганнівської ЗШ І-ІІІ ст. 

ІІІ місце команда Володимирівської ЗШ І-ІІ 

ст. 

Вітаємо із перемогою!!! 

04 травня 2018 року на базі Чечелівської 

ЗШ І-ІІІ ступенів відбулася районна дитя-

чо-юнацька військово-патріотична гра 

"Сокіл" ("Джура"). Команда нашої школи 

"Гетьман" здобула І місце. Вітаємо!!!  

За матеріалами  Баранька В.,  

учня 8 класу  



НОВИНИ 

Шлях до перемоги . Друга світова війна — ПЕРЕМОГА життя над 

смертю 

За матеріалами Сімкович О.,  

учениці 9 класу  

     Напередодні відзначення Дня пам’яті 

та примирення і 73-ї річниці перемоги 

над нацизмом у Другій світовій війні в 

нашій школі класними керівниками, вчи-

телем історії, педагогом-організатором 

та бібліотекарем були проведені виховні 

години, організована екскурсія до музею 

"Бойової слави", а також організована 

виставка під назвою: "Стала пам'ять 

людська обеліском".  

9 ТРАВНЯ - ДЕНЬ ПЕРЕМОГИ!!! 

    День Перемоги – це найбільше, найдо-

рожче серцю кожного із нас світле свято. 

Воно не підвладне часу. Ми знову згадує-

мо тих героїв, хто ціною свого життя на-

ближував цей день. Людська пам’ять про 

війну, наших визволителів вічна, як вічне 

життя на землі. 

    Багато років минуло від незабутнього 

травня 1945 року, але й сьогодні велич-

ний подвиг захисників і визволителів за-

лишається невичерпним джерелом патрі-

отизму, вірного служіння своєму народу.    

9 травня 2018 року учні, вчителі та пра-

цівники нашої школи з квітами та черво-

ними маками, що є символом Пам’яті 

урочистою ходою пройшли до Братської 

данину поваги тим, хто дав можливість 

жити в мирній країні, спокійно вчитися, 

працювати і будувати майбутнє своєї дер-

жави. 

    Святкування розпочалося за традицією з 

виконання гімна України. Зі словами при-

вітання виступив голова сільської ради 

Платошин М.Б. До привітань приєднався 

директор школи Янишин В.М., який поба-

жав всім присутнім міцного здоров’я, ро-

динного щастя, добра і благополуччя, мир-

ного неба та довгих років життя. 

    Святковий настрій створювали учні 

школи, а також вихованці Іскрівського 

ДНЗ. 

    Хвилина мовчання, ще раз підкреслила 

героїзм, самовідданість й вічну скорботу 

за тисячами українських доль, нездійснен-

них мрій і прагнень. 

    По закінченню свята всі присутні, пок-

лали квіти до Братської могили, вшанував-

ши пам'ять загиблих й мільйони втрачених 

життів, ціною яких виборена Велика Пере-

мога. 

За матеріалами Баранька В.,  

учня 8 класу  



НОВИНИ 

ПЕРЕМОЖЦІ ТИЖНЯ ЗНАНЬ БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ 

 

 Як швидко рік навчальний промайнув, 

Повірити так важко в це відразу, 

І ми сьогодні всі зібрались тут 

Останній дзвоник святкувати разом! 

     

 

З 16 ПО 20 КВІТНЯ 2018 РОКУ В ЗАКЛАДАХ 

РАЙОНУ ПРОВОДИВСЯ ТИЖДЕНЬ БЕЗПЕКИ 

ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ НА ТЕМУ 2ЖИВИ ЦІКА-

ВО ТА БЕЗПЕЧНО" ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ЖУРІ 

НАША ШКОЛА СТАЛА ПЕРЕМОЖЦЕМ ТА 

БУЛА НАГОРОДЖЕННЯ ГРАМОТОЮ ВІДДІ-

ЛУ ОСВІТИ ПЕТРІВСЬКОЇ РАЙДЕРЖАДМІНІ-

СТРАЦІЇ.  

За матеріалами Єфімової Т.,  

учениці 8 класу  

НАГОРОДЖЕННЯ ПЕРЕМОЖЦІ ВЕБ-КВЕСТУ 

НАГОРОДЖЕННЯ ПЕРЕМОЖЦІВ ВЕБ-

КВЕСТУ ДО 370-РІЧЧЯ НАЦІОНАЛЬ-

НОЇ РЕВОЛЮЦІЇ ПІД ПРОВОДОМ  

Б. ХМЕЛЬНИЦЬКОГО ОРГАНІЗОВА-

НОГО ІСТОРИЧНИМ ФАКУЛЬТЕТОМ 

КРИВОРІЗЬКОГО ПЕДАГОГІЧНОГО 

УНІВЕРСИТЕТУ. ВІТАЮ ВАС З ПЕРЕ-

МОГОЮ!!! БАЖАЮ ВАМ НЕ ЗУПИ-

НЯТИСЯ НА ДОСЯГНУТОМУ!!! МО-

ЛОДЦІ МОЇ ЮНІ ІСТОРИКИ. 
  

За матеріалами Баранько Т.В.,  

вчителя історії та правознавства  

СВЯТО ОСТАННЬОГО ДЗВОНИКА-2018 

За матеріалами Сімкович О.,  

учениці 9 класу  


