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Літо нашої школи 

Цього, як і кожного року, в нашій 
школі почав свою роботу літній, 
англомовний табір під керівницт-
вом  Оксани Володимирівни М., 
Олега Олексійвича К., Олени Анатоліїв-
ни В. та Надії Миколаївни М. Головною 
метою табору було в час літніх канікул 
та відпочинку, коли хочеться як можна 
довше бути на вулиці, зацікавити дітей до вивчення 
іноземної мови. Табір діяв  протягом 11 днів (з 
3.06/14.06). Діти кожного дня з радістю приходили до 
табору, за допомогою ігор, та інших цікавих форм ви-
вченння іноземної мови, вивчали нову мову. Кожного 
дня вони отримували непревершенні емоції. А в завер-
шенні табору діти разом з вчителями посадили на те-
риторії школи квіти та кожний отримав цікаві подару-
нки.  



1 вересня 
Цього року 1 вересня випало на вихідний 
день. Тому його провели 2 вересня. Але навіть 
це не завадило відсвяткувати його на славу. 
Учні 5-11тих. класів підготували святкові фо-
тозони на території школи та в середині при-
міщення. На святковій лінійці учні 7-11  вру-
чили подарунки першокласникам, розігруючи 
цікаву сценку. Після лінійки всі діти за тради-
цією смакували кулшем. Отримали свою пор-
цію каши та продовжили святкувати класом. 
Загалом свято пройшло на «Ура!» 
 

Початок навчального 
року 



Події школи 

12 вересня була проведе-

на організаційна лінійка з 
учнями школи (5-11 класи). 
На ній обговорювалися такі 
теми:  правила поведінки в 
школі та поза школою, бу-
лінг, шкільна форма, чергу-
вання по школі. Директор 
школи Давиденко І.І. звер-
нувся до учнів з проханням 
дотримуватися всіх цих пра-
вил. Загалом лінійка пройш-
ла успішно, учні все зрозу-
міли та пообіцяли дотриму-
ватися їх. 

 18 вересня в нашій школі від-

булося прибирання  території 
(суботник) до Дня села. Після че-
твертого уроку, не зважаючи на 
прохолодну погоду, учні разом із 
своїми вчителями дружно пішли 
на прибирання. Сміх та веселі 
жарти допомогли швидше зроби-
ти роботу та піти до дому в гар-
ному настрої.    

20 вересня в нашій 

школі відбулися вибори 
президента школи. Подати 
свою заявку могли учні 8-
10 класів.Але на здвуван-
ня всієї школи свої пропо-
зиції висунули лише 2 ка-
ндидати: Марчук Анаста-
сія та Козловець Нікіта. 
Вони були дузями та од-
нокласникам, й це супер-
ни цтво не змогло посіяти 
між ними ворожнечі, 

01.09/10.10 



 а навпаки допомогло краще 
пізнати один одного. Вибори 
президента відбувалися тиж-
день. У понеділок на початку 
тижня кандидати представи-
ли свою кандидатуру перед 
всією школою. До четверга 
вони вели активну агітацію, а 
в п’ятницю, з 2 по 5 урок,  
учні та вчителі віддавали свої 
голоси за того, хто, на їхню 
думку, був гідний звання 
“Президент школи”.  І ось, 
після шостого уроку колиш-
ній учень нашої школи Вла-
дислав Ручко, оголосив ре-
зультати: 
“...За підсумками проведених 
виборів, президентом школи 
стає...... Козловець Нікіта!”. 
Тому вітаємо  нашого нового 
президента школи, бажаємо 
вдачі, терпіння та витримки. 
Щиро сподіваємося що він 
здійснить усе задумане. А  на 
даний час будемо лише спос-
терігати;) 



В 1994 році ЮНЕСКО затвердила 5 жовтня міжнаро-
дним святом – Днем учителя. Вперше його відсвятку-
вали в 1947 році, в Бразилії. Але воно не було офіцій-
ним. Офіційним стало лише в 1963 році. А в Америці 
воно взагалі має цікаву історію. Одна вчителька вирі-
шила написати листа президентові, з проханням  зве-
рнути увагу на вчителів. Згодом починаючи,  з 1953 

року це свято почали вважати державним. У нашій 

школі усі привітали вчителів 4 жовтня.  
Учні 11 класу підготували чудовий концерт! Ось що 
нам розповідає про підготовку до свята учениця 11 
класу Зубчик Саша: “ До дня вчителя ми почали готу-
ватися за 2-3 тижні. Ми розподілили, хто чим буде 
займатись: хтось робив декорації, хтось займався по-
дарунками. За тиждень до свята ми почали репетиції,  
проганяючи  увесь сценарій. Хвилювалися, бо  ми не 
могли все передбачити.  

  21 вересня відбулося свято «День  

села». На це святкування були запрошені 
такі співці: Брати Гадюкіни, Плач Єремії, 
Тарас Чубай та інші. Від нашої школи 
були представлені виставки художніх ро-
біт, кулінарні вироби та вироби Hand 
Made. Свято пройшло на славу, всі були 
задоволеними. 



Ми сварилися, мирилися, вели 
дискусії, але все ж таки були од-
ним цілим! Саме це й допомогло 
нам так класно виступити. Якби ви 
знали, як мої однокласники пере-
живали, але були й такі, яким вда-
валося зберігати спокій, тому вони 
допомагали зберегти його іншим. 
Настав день вчителя, і ось вже на годин-
нику 13:40. Вчителі почали сходитися та 
займати місця. До нас підійшов наш кла-
сний керівник і заспокоїв нас, сказавши,  
що ми дуже круті й у нас все неодмінно 
вийде. Ми заспокоїлися, та почали “розносити” сцену. 
Вчителі були дуже задоволені, це було помітно) Все 
пройшло як одна хвилина. Словами не передати, скільки 
позитивних емоцій ми подарували й скільки позитива 
винесли із зали. Хочеться подякувати  всім хто приймав  

участь, нашому класному ке-
рівнику, який був нашою 
опорою та підтримкою (ми 
це цінуємо). Також дякуємо 
Олені Іванівні та Юлії Степа-
нівні, які допомагали нам з 
організаційними момента-
ми!” 

 



Після закінчення свята, наш кореспондент, Павленко Ка-
терина встигла взяти інтерв’ю в декількох вчителів.. Їм 
були поставленні однакові запитання, й ось що вони від-
повіли: 
Чи сподобався вам концерт?  
Тетяна Петрівна: Так, звичайно, дуж е сильно. Мо-
лодці! 
Лариса Петрівна: Так, дуж е сподобався 
Сергій Миколайович: Звичайно, як т аке дійст во 
може не сподобатися 
Які у вас враження? 
Тетяна Петрівна:Тільки позит ивні, діт и т аланови-
ті,здібні, неймовірно привабливі, всі молодці 
Лариса Петрівна: (т рохи задумливо) неймовірні! 
Сергій Миколайович: Максимум позит ивних емоцій т а 
вражень 
Хто вам сподобався найбільше? 
Тетяна Петрівна: Виділит и когось одного не мож у, т о-
му що всі були неймовірно талановиті, мені всі дуже 
сподобалися 
Сергій Миколайович: Весь концерт  пройшов на високому 
рівні, але все ж таки особливо хочу виділити заключну 
пісню 
. 
Також після закінчення святкового концерту, директор 
школи ,Давиденко І.І., привітав вчителів нашої школи, 
вручивши їм грамоти та квіти. 



А після закінчення святкового концерту, ди-
ректор школи Давиденко І.І. приві-
тав учителів нашої школи, вручив-
ши їм грамоти та квіти. Серед на-
городжених в номінаціях “За бага-
торічну, сумлінну працю, професі-
оналізм, та активну життєву пози-
цію” та “ За сумлінну працю, дося-
гнуті успіхи у педагогічній діяль-
ності, спрямованій на навчання, 
виховання й розвиток особистості 
учнів” були: Інна Віталіївна, Світ-
лана Василівна, Тетяна Олександрівна, Лари-
са Петрівна, Галина Андріївна та Тетяна Ми-
китівна.   

Ось такі, останні новини 
нашого шкільного дому  



Космос... Що ми уявляємо під назвою космос? Це неймо-

вірне відчуття безкінечності. Космос—це справжня гармо-

нія порядку, впорядкованості  і свого місця. Зараз космос - 

це все, що існує за межами нашої земної 

атмосфери.  Україна запустила проект “ 

Космічний промінь мрій”. Діти малюва-

ли малюнки зі своєю мрією, яку вони хо-

чуть втілити в життя. Окрім дітей, свої 

дитячі мрії, малювали ведучі різ-

них телешоу та відомі зір-

ки MONATIK, Дзідзьо, Сергій Баб-

кін. А ось молодий виконавець   

NIKITA LOMAKIN у ди-

тинстві мріяв сидіти на 

місяці та на вудочку лови-

ти свої мрії, а потім їх 

здійснювати одну за од-

ною.    



Оголошується конкурс на рекламний 
слоган шкільної їдальні (5-11класи). Ви-
моги: 
Слоган повинен бути не великим та чіт-
ким. Наприклад: 
1. Шкільна їдальня—запорука здорового ха-
рчування. 
2. Навіщо чипси та паніні, супи, борщі для 
шлунка цілі. 
Прийманя слоганів до 25 жовтня. 

Оголошується конкурс на реклам-
ний ролик шкільної їдальні (7-11 
класи) 
Вимоги: 
Ролик повинен нести собою коротку 
інформацію про нашу шкільну їдаль-
ню, її переваги звичайним магази-
нам. За часом відео ролик повинен 
бути на 1-3 хв. Приймання відео 
роликів до 25 жовтня! 

 І вже 28 вересня,  головній 

вулиці Києва за адресою 

Хрещатик, 36 під час Kyiv 

Lights Festival у небо злетів 

світловий Промінь мрій. Це 

булла художня візуалізація 

космічної події. Золочів — 

Київ — Всесвіт — планета 

TRAPPISTA-1. Уперше у 

світовій історії на планеті 

Земля понад 100 000 малю-

нків дитячих мрій були зако-

довані в сигнал і відправле-

ні у космос. Подія, про яку 

говорять мільйони людей, 

відбулася  на потуж-

ній космічній станції, яка 

знаходиться у Золочеві 

Львівської області. 

Оголошується конкурс на створення, в віртуальному 
світі гри Minecraft, новової школи, під назвою “Моя но-
ва школа” .  
Вимоги: віртуальна “нова школа” повинна відпові-
дати вимогам всеукраїнського проекту “Нова шко-
ла”. Бажане подання роботи у двох виглядах фото 
та відео.  
Приймання робіт до 20 листопада. 



Для підняття настрю!) 

Вовочка повернувся зі школи з ша-
пкою в руці. Глянула мама – шапка 
подерта, і вся в бруді. 
- Що трапилося? 
- Та це все хлопці. Стягнули з мене 
шапку і давай нею в футбол грати. 
- А ти де був? 
- На воротах стояв.  

Учитель: 
- От якщо я тобі дам кролика, потім ще двох 
кроликів, а потім ще трьох кроликів! Скільки 
буде? 
Учень: 
- Сім! 
Учитель: 
- Слухай уважно! Спочатку одного кролика, 
потім ще двох і потім ще трьох. Скільки? 
Учень: 
- Сім! 
Учитель: 
- Та-ак! Давай по-іншому! Одне яблуко плюс 
два яблука, плюс ще три яблука! Скільки вихо-
дить? 
Учень: 
- Шість! 
Учитель: 
- Ну нарешті! А кролик плюс два кролика 
плюс три кролика! Скільки? 
Учень: 
- Сім! 
Учитель: 
- Ну чому?!! 
Учень: 
- А у мене вже живе один кролик! 

Вчителька: 
- Вовочка, скажи-но мені швидко, 
скільки буде 5 + 8. 
- 23. 
- Як тобі не соромно бути таким 
недолугим! Це буде 13, а не 23. 
- Так ви ж просили мене відповісти 
швидко, а не точно. 

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! 

Учитель лає Вовочку: 
- Невже ти вмієш рахувати 
тільки до десяти? Просто ро-
зуму не прикладу, ким ти ду-
маєш стати ... 
- Суддею по боксу!  

Над випуском працювали 
Марчук Анастасія 

Павленко Катерина 
Доненко Вероніка 

Морозова Єлизавета 


