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ЗШ І-ІІІ ступенів 

   Перший раз у перший клас 

ВИПУСК № 9 

1 вересня - День знань та перший день осені. Це час, коли діти після довгих літ-

ніх канікул повертаються в свої класи і сідають за рідні парти. Більшість школярів до-

вго чекали на цю заповітну дату, адже відпочинок відпочинком, а мозок вимагає знань 

і розвитку. У цьому році наша школа поповнилася новими учнями. Щиро вітаємо і ба-

жаємо відмінних оцінок:  

Баранько Дар'ї 

Жиху Назару 

Жупник Ользі 

Ніконенку Івану 

Улановській Валерії 

Дорогі наші першокласники, нехай ваша 

Щоб у серці жила Батьківщина 

Робочий процес у школі починаєть-

ся з години спілкування. Цей рік не став 

виключенням. Після святкової лінійки 

учні 1-11 класів вирушили на урок «ЩОБ 

У СЕРЦІ ЖИЛА БАТЬКІВЩИНА: ДО 25

-РІЧЧЯ НЕЗАЛЕЖНОСТІ УКРАЇНИ». 

Класоводи та класні керівники ставили 

перед собою такі завдання й цілі: погли-

бити знання учнів про нашу державу – 

Україну, формувати національну свідо-

мість школярів, розвивати пізнавальні 

інтереси учнів, виховувати любов до рід-

ного краю, повагу до його історичного 

минулого і сучасного. Вчителі впоралися 

на відмінно з поставленою метою та зада-

ли патріотично-національний тон новому 

навчальному року.  

Баранько Т.В., вчитель історії 

стежина буде радісною і повною приємних сюрпризів!  



Тиждень Олімпійського руху 

НОВИНИ 

Всеукраїнські учнівські турніри 

07 по 23 вересня 2016 року на базі 

ЦДЮТ проходив І етап турнірів з базових 

дисциплін для учнів 7-11-х класів загально-

освітніх навчальних закладів району. У тур-

нірних змаганнях брали учні нашої школи.  

Школярі вправлялися в уміннях розв'язува-

ти складні проблеми з даних предметів, фо-

рмулювати твердження та захищати власну 

думку у наукових дискусіях. 

22 вересня 2016 року команда найрозу-

мніших учнів нашої школи "Фантастична 

четвірка" взяла участь у  районному турні-

рі з фізики і здобула перемогу та зайняла І 

місце. 

ВІТАЄМО! 

Сивківа Дмитра - учня 10 класу 

Амброзяк Валентину - ученицю 10 класу 

Павловську Аліну - ученицю 8 класу 

Єфімову Тетяну -ученицю 7 класу 

Баранька Віталія - учня 7 класу 

Молодці! Так тримати! 

Бондарєва Н.П.,  заступник директора 

школи  з навчально-виховної роботи 

З 05.09 по 09.09 2016 року у школі відбу-

вся тиждень присвячений спорту, а точніше 

– Олімпійським іграм. Неділя розпочалася 

урочистою лінійкою «Зі спортом по жит-

тю», яка задала тон усьому тижню. Протя-

гом робочих буднів було проведено ряд 

оздоровчих заходів: веселі ігри для 1-5 кла-

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

тичний похід, де діти змагалися в конкур-

сах: «Туристична пісня», «Українська кух-

ня», «Українська страва». Школярі та вчи-

телі оздоровилися та зарядилися енергією 

на весь навчальний рік.  

Баранько В., учень 7 класу 

Учні 1 класу Учні 6 класу 

Вереснева сесія дитячого парламенту 

27 вересня на сесії дитячого парламенту 

були підведені підсумки роботи за 

2015/2016 навчальний рік. Рада розгляну-

ла такі питання: нагородження найактив-

ніших учнів, вибори керівного складу на 

2016/2017 н.р., призначення вчителів-

консультантів для контролю роботи учнів.  

     Кривошея Т.Г., педагог-організатор 



Українська та світова спільнота 29 вере-

сня 2016 року відзначає 75-ту річницю по-

чатку подій у Бабиному Ярі, що є симво-

лом трагедії Голокосту та нацистських 

злочинів на українській землі, жертвами 

яких стали мільйони людей. Бабин Яр став 

могилою десятків тисяч євреїв, а також 

українських патріотів, військовополоне-

них, циган та інших громадян.  

Українська держава та громадськість 

приділяє велику увагу вивченню історії 

Голокосту та інших геноцидів, формуван-

ню в українському суспільстві атмосфери 

НОВИНИ 

Відзначення 75-річниці трагедії “Бабиного Яру” 

толерантності, міжнаціональної та міжре-

лігійної злагоди та порозуміння. Україна 

стала першою державою на пострадянсько-

му просторі, яка включила теми 

«Голокост» та «Бабин Яр» як обов’язкові 

для вивчення у навчально-виховному про-

цесі. 

75-річниця трагедії Бабиного Яру є наго-

дою не тільки згадати жертв війни та Голо-

косту, але й вшанувати героїв опору нациз-

му, виховувати молодь на прикладах взає-

моповаги між народами, духовного подви-

гу заради рятування життя людей. 

В нашій школі 29 вересня 2016 року був 

проведений позакласний захід "Тут кров 

людська пролита". Учні школи на заході 

отримали інформацію про трагічні історич-

ні події, які відбулися у 1941—1943 рр., а 

також мали змогу переглянути відеофраг-

мент фільму "Історія трагедії Бабиного 

Яру” 

Сімкович О., учениця 8 класу 

Оновлення в школі 

29 вересня 2016 року у нашу школу 

завітала менеджер з регіонального розвит-

ку Центрального ГЗК Групи МЕТІНВЕСТ 

З. Пожарська. Під час зустрічі з менедже-

ром учні та педагогічний колектив мали 

змогу висловити велику вдячність за онов-

лення в школі. 

Приємно навчатися і працювати в 

оновленому приміщенні. Наша й без того 

красива школа стала ще гарнішою, завдя-

ки проекту "Світло, тепло і затишок шкі-

льному дому – здоров’я молодому поко-

лінню”.  

            Павловська А., ученця 8 класу 



Посміхнися 

Першокласниця приходить додому з 

занять і починає розповідати 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. 

*** 

Урок географії.  

- Вовочка, розкажи, будь ласка, що 

таке Панамський канал.  

- Ну не знаю, такий канал наш телеві-

зор не показує.  

*** 

Після уроків. 

— То кого ж сьогодні викликали? 

— Тебе, матусю. 

Вчитель розказує учням: — Місяць 

ДОЗВІЛЛЯ 

День учителя 

Шановні працівники освіти! Від щиро-

го серця вітаємо Вас із професійним свя-

том, яке з любов'ю називають Днем учи-

теля!  

Ваша професія – найблагородніша се-

ред інших, вона об'єднує людей щирих 

помислів, сердець, почуттів і, навіть, са-

мопожертви. Ви прищеплюєте своїм ви-

хованцям любов до знань, сієте в їх серця 

зерно прекрасного, світлого, вічного, від-

криваєте складний духовний світ буття, 

даєте мудрі поради, які для багатьох ста-

ють життєвим кредитом.  

Той, хто обирає педагогічний фах, бере 

на себе відповідальність за тих, кого 

вчить і виховує, разом з тим відповідає за 

самого себе, свою професійну підготовку, 

своє право носити таке високе й почесне 

звання – УЧИТЕЛЬ.  

В умовах суперечливого сьогодення 

все це здається непросто. Проте, незважа-

ючи ні на що, свій обов'язок Ви виконуєте 

гідно, завжди були і залишаєтесь голов-

ним світочем у житті дитини, даруючи їй 

тепло свого серця, скарби своїх знань. 

Педагогічний колектив Іскрівської ЗШ 

Низький уклін Вам, дорогі педагоги, за 

професіоналізм, витримку, терпіння, за лю-

бов до обраної справи, самовідданість і ба-

гатство душі. Хай засіяна невтомною пра-

цею освітянська нива плодить новими тала-

нтами, яскравими особистостями та визна-

чними перемогами й здобутками в житті, а 

слово вчителя буде завжди святим і чистим 

на землі. Учні всієї школи бажають Вам 

міцного здоров'я, щирої радості, безхмар-

них благословенних днів та нових педагогі-

чних звершень!  

Учнівський колектив  

дуже великий. На ньому могли б розміс-

титися мільйони людей. 

Малий Петрик зітхнув. 

— Чого це ти зітхаєш? — здивувався 

вчитель. 

— А що робитимуть ті бідні люди, коли 

місяць стане серпиком? 

*** 

— Мамо, мене вже більше не звуть най-

гіршим учнем. 

— Молодець, синку, ти став краще вчи-

тись? 

— Ні. До нас прийшов новий хлопчик, 

який вчиться ще гірше. 
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