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ІскряночкаІскряночкаІскряночка    

Перший раз у перший клас 

1  вересня - День знань та перший день 

осені. Це час, коли діти після довгих літніх кані-

кул повертаються в свої класи і сідають за рідні 

парти. Більшість школярів довго чекали на цю 

заповітну дату, адже відпочинок відпочинком, а 

Дорогі наші першокласники, нехай ваша стежина буде радісною і повною приємних сюрпризів! 

Україна – нація єдина  

Робочий процес у школі починається з го-

дини спілкування. Цей рік не став виключен-

ням. Після святкової лінійки учні 1-11 класів 

вирушили на урок «УКРАЇНА – НАЦІЯ ЄДИ-

НА». 

Класоводи та класні керівники ставили 

перед собою такі завдання й цілі: поглибити 

знання учнів про нашу державу – Україну, фор-

мувати національну свідомість школярів, розви-

вати пізнавальні інтереси учнів, виховувати лю-

бов до рідного краю, повагу до його історичного 

минулого і сучасного.  

Вчителі впоралися на відмінно з поставле-

ною метою та задали патріотично-національний 

тон новому навчальному року. 
К.О. Кузьменко.    

мозок вимагає знань і розвитку.  

У цьому році наша школа поповнилася но-

вими учнями. Щиро вітаємо і бажаємо відмін-

них оцінок: 
Заєць Анастасі ї ,  

Коржу Владиславу,  

Моргунову Микиті,  

Ніконенку Івану,  

Образку Олексію,  

Парасенко Ірині ,  

Приволоцькому Володимиру,  

Прихода Каріні ,  

Рябоволу Дмитру,  

Старовому Максиму,  

Текаєву Вадиму.  

Учні 4 класу разом з класоводом Учні 2 класу разом з класоводом 

ГАЗЕТА ДИТЯЧОГО ПАРЛАМЕНТУ ІСКРІВСЬКОЇ ЗШ І-ІІІ СТ. 



 

НОВИНИ 

З  07.09  по 11.09 2015 року  у школі від-

бувся тиждень присвячений спорту, а точніше – 

Олімпійським іграм. 

Неділя розпочалася урочистою лінійкою 

«Зі спортом по життю», яка задала тон усьому 

тижню.  

Протягом робочих буднів було проведено 

ряд оздоровчих заходів: веселі ігри для 1-5 кла-

Тиждень Олімпійського руху 

«Коли вирушаєш у путь – будь завжди обере-

жним!» 

Третій робочий тиждень розпочався зі свя-

ткової лінійки присвяченої тижню дорожнього 

руху. 

Учениці 7 класу (О.Сімкович, 

Л.Багдасарян, Є.Кіфряк, А. Корж, А.Мельник, 

А.Павловська) нагадали школярам про основні 

правила ДР, показали сценку про ДТП (при уча-

сті Сивківа А.) та у пісенній формі закріпили 

знання дітей з ПДР. 

А. Павловська.  

Учні 5 класу з класним керівником  Учні 8 класу 

Тиждень дорожнього руху  

18 вересня в Іскрівську загальноосвітню 

школу завітав психолог з Ганнівки – Гришає-

ва Олена Василівна.  

Учні прослухали лекцію про відмінність 

чоловічої і жіночої поведінки у різних життєвих 

ситуаціях. Почавши розповідь від перших лю-

дей і провівши паралелі з сучасною людиною, 

психолог довела, що всі люди «одного виду», 

проте «з різних світів».  

Між хлопцями і дівчатами відбулася дис-

сів,  змагання між учнями 6-8 класів, туристич-

ний похід,  де діти змагалися в конкурсах: 

«Туристична пісня» (переможці – 7клас), 

«Українська  кухня» (переможці – 7-8класи), 

«Українська страва» (переможці – 7клас). 

Школярі  та вчителі оздоровилися  та зарядилися 

енергією на весь навчальний рік. 
Т.Г. Кривошея.  

кусія з тем: хто краще бачить, хто краще чує, хто 

вправніший за кермом і, навіть, хто сильніше 

кохає: жінки чи чоловіки. Олена Василівна не 

тільки дала вмотивовані відповіді на ці й інші 

проблемні питання, а ще й влучними приклада-

ми підтвердила наукові теорії. 

Після зустрічі обговорення не завершило-

ся. Чи не це свідчить про ефективну роботу пси-

холога? 

В. Амброзяк. 

Зустріч з психологом 



 

Вереснева сесія дитячого парламенту  

3 вересня на сесії дитячого парламенту були 

підведені підсумки роботи за 2014-2015 навча-

льний рік.  
Рада розглянула такі питання: нагоро-

НОВИНИ 

У понеділок, 28 вересня, у нашій школі 

відбулася святкова лінійка приурочена дню на-

родження видатного українського педагога та 

письменника – Васи-

ля Олександровича Сухомлинського.  

«Серце віддаю дітям» 

Благодійна акція «Не будь байдужим до чужого горя» 

Учні Іскрівської ЗШ не залишаються осто-

ронь суспільно-

політичних по-

дій у країні. 

Так, останній 

тиждень верес-

ня проходив 

під гаслом до-

помоги воїнам 

АТО.  

Підготовлені учні повідали про життєвий і 

творчий шлях людини, яка своїм умінням розпо-

відати та знаходити спільну мову з дітьми, зве-

личилася на весь світ. 

Школярі із захопленням слухали розповідь 

дівчат (В.Амброзяк, В.Омельянчук, О.Путь, 

В.Ющенко, Я.Баранько) і пригадавши основні 

віхи біографії, дізналися багато нового і цікавого 

про нашого земляка – Василя Олександровича. 

Таким чином, видатного педагога, що пи-

сав свої повчальні твори про дітей і для дітей, не 

тільки знають, шанують, поважають, а й пам’я-

тають, адже Сухомлинський зробив неабиякий 

внесок – він «віддав своє серце дітям». 

Д. Сивків. 

«Бузками квітне Петрівщина» 

Школярі активно збирали пластикові кри-

шечки, які підуть на протези українським бій-

цям. Комісія милосердя, відповідальна за акцію, 

фіксувала кількість долучених до цієї справи ді-

тей.  

Підбиваючи підсумки, можна впевнено 

стверджувати, що ніхто не зостався байдужим, а 

це свідчить про національно-патріотичне вихо-

вання молоді. 

В. Ющенко. 

дження найактивніших учнів, вибори керівного 

складу на 2015-2016 рр., призначення вчителів-

консультантів для контролю роботи учнів.  
Т.Г. Кривошея. 

24 вересня відбувся виховний захід прис-

вячений рідному краю  – Петрівському району. 

Учні 6 класу нагадали про історію засну-

вання свого села Іскрівка і сіл-сусідів: Ганнівки, 

Володимирівки, Нового Стародубу, Зеленої, 

Луганки, Богданівки, Балахівки та смт. Петро-

во. 

Крім статичних даних, для присутніх про-

лунали пісні та поезії, які сколихнули націона-

льно-патріотичні ноти у душі кожного. 

В.Баранько. 



 

ДОЗВІЛЛЯ 

Головний редактор: К.О. Кузьменко. 

Редактор: Т.Г. Кривошея. 

Редколегія (комісія інформації):  

Амброзяк В., Баранько В., Сивків Д.,  

Ющенко В., А.Павловська. 

Гімн учителям Іскрівської ЗШ 
Іскрівська школа об’єднує всіх: 

Молодих і у віці, старих і малих, 

Зелених ще учнів й досвідчених асів, 

Усіх: від перших до старших класів. 

Живемо ми дружно у нашій родині, 

Допомогаєм у всьому кожній дитині! 

16 осіб входить в наш колектив, 

Директор очолює цей реактив. 

Є в нас філолог і інформатик, 

Хімік і фізик, ще й математик, 

Історик, біолог і трудовик, 

Всіх на поруки візьме масовик! 

Тримають у тонусі наш моноліт 

Початківці невтомні, ще й шлють вам привіт! 

А завучі дружні закріплюють маси, 

Несуть тут свята до кожного класу! 

Тож завітайте до нашої школи, 

Байдужим вона не залишить нікого! 

Іскрівська школа – це феєрично, 

Не так як у всіх, надійно і звично! 

К.О. Кузьменко. 

День учителя 

Педагогічний колектив Іскрівської ЗШ 

Щиро вітаємо вчителів зі святом!  

Бажаємо наснаги, міцного здоров’я, терпіння, 

радості, кохання, творчості і нескінченного запа-

су енергії. 

Нехай усі квіти планети сьогодні розквітнуть 

саме для ВАС! 

Шановні працівники освіти! Від щирого сер-

ця вітаємо Вас із професійним святом, яке з лю-

бов'ю називають Днем учителя! 

Ваша професія – найблагородніша серед ін-

ших, вона об'єднує людей щирих помислів, сер-

дець, почуттів і, навіть, самопожертви. Ви при-

щеплюєте своїм вихованцям любов до знань, 

сієте в їх серця зерно прекрасного, світлого, віч-

ного, відкриваєте складний духовний світ буття, 

даєте мудрі поради, які для багатьох стають 

життєвим кредитом. 

Той, хто обирає педагогічний фах, бере на се-

бе відповідальність за тих, кого вчить і виховує, 

разом з тим відповідає за самого себе, свою про-

фесійну підготовку, своє право носити таке ви-

соке й почесне звання  – УЧИТЕЛЬ. 

В умовах суперечливого сьогодення все це 

здається непросто. Проте, незважаючи ні на що, 

свій обов'язок Ви виконуєте гідно, завжди були і 

залишаєтесь головним світочем у житті дитини, 

даруючи їй тепло свого серця, скарби своїх 

знань. 

Низький уклін Вам, дорогі педагоги, за про-

фесіоналізм, витримку, терпіння, за любов до 

обраної справи, самовідданість і багатство душі. 

Хай засіяна невтомною працею освітянська нива 

плодить новими талантами, яскравими особис-

тостями та визначними перемогами й здобутка-

ми в житті, а слово вчителя буде завжди святим і 

чистим на землі. 

Учні всієї школи бажають Вам міцного здоро-

в'я, щирої радості, безхмарних благословенних 

днів та нових педагогічних звершень! 

Учнівський колектив. 


