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Від усієї душі вітаємо вас із закінченням навчального року!
Бажаємо гарно провести літні канікули, відпочити, набратися сил, і з осені взятися з новими силами за
навчання!
Вітаємо усіх вчителів, дякуємо їм за самовіддану і натхненну працю, за терпіння і віру, за любов до своїх
вихованців! Низький уклін, всім найкращі побажання успіхів і здоров’я! Бажаємо Всім гарного літа і яскравих
вражень!
Дорогі випускники, нехай мелодія шкільного дзвінка залишається солодким спогадом про безтурботне
дитинство, а обраний вами шлях у доросле життя буде вдалим і повним добрих вчинків та радісних переживань.
А тих, хто залишається, дзвінок покличе знову до школи після літа.
Повертайтесь у вересні засмаглими, оздоровленими і готовими до нових подорожей у країну знань.
До зустрічі у новому 2017-2018 н.р.!
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Німеччина та Україна відзначають
у 2017 році 25 років встановлення
дипломатичних відносин. Міністри
закордонних справ обох країн прийняли рішення про проведення Українсько-німецького року мов для зміцнення та розбудови взаєморозумінні
та дружби, а також співпраці між
двома країнами у культурно-освітній
сфері. Рік мов сприяє забезпеченню
німецькій мові як іноземній належного значення та закріпленню його в
якості важливого внеску в культурну
освіту та професійний розвиток молодих людей.
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Корисно знати

Шкільна освіта у різних країнах світу
Коли йде мова про
р о з в и т о к
та
реформування
шкільної
освіти
в Україні, дуже часто
прийнято опиратись на «приклад закордонних систем». Вважається, буцімто за межами нашої держави
шкільна система освіти ефективніша та якісніша.
Насправді українська освіта зовсім не є такою відсталою, хоча організація навчально-виховного процесу
і має купу недоліків. Проте за умови запровадження
низки реформ та збільшення фінансування, українська школа може за короткий час стати однією
з найкращих у Європі.
Не буде зайвим брати приклад з кращих. Інша
справа, що зазвичай цих «кращих» ми мало знаємо.
Прийшов час розповісти про країни, організація
та реалізація шкільної освіти в яких може стати вдалим прикладом для наслідування.
Як не дивно, лідерами шкільної освіти є країни
Азії. Попри те, що традиційно ліпші університети все ж
у Європі та США, саме в державах далекого Сходу
бачимо найефективнішу та найбільш продуману
систему шкільного навчання. Отже, якщо назвати
десяток країн з кращими школами (в середньому),
то маємо наступний список:
Перше місце — Південна Корея.
Срібний призер нашого рейтингу — Японія.
Третє місце впевнено тримає Сінгапур.
Далі йде Гонконг.
І тільки п'яте місце займає Фінляндія — перша країна Європи з цього
списку.
Шосте місце займає Великобританія, у школах якої готують справжніх
леді та джентльменів.
Єдина країна з Нового Світу
у рейтингу — Канада, яка посіла
сьоме місце. ·
На восьмому місці — Нідерланди.
Дев'яте місце займає далеко
не найбагатша з країн Європи, яка тим не менш
інвестує в освіту неабиякі кошти щороку. Це Ірландія.
І, нарешті, десяте місце посідає Польща, наш найближчий західний сусід.
Критеріями для відбору були середня успішність
учнів шкіл, відсоток бюджету країни, що йде саме
на освіту, а також середня кількість учнів, які продовжують освіту у ВНЗ після школи.
Отже, цей рейтинг може стати для багатьох великою несподіванкою. Як не дивно, США у список країн
з кращою освітою у школі не увійшли — надто велика
кількість дітей після школи (або навіть не закінчивши
старші класи) йде працювати, а, окрім того, система
освіти критикується, як ще не до кінця пропрацьовано. Країни СНД, як і очікувалось, теж до списку
не потрапили — надто руйнівний спадок залишила
після себе неефективна нині система шкільної освіти
СРСР.
Але як країни-лідери цього списку спромоглись
стати лідерами у цьому питанні? Що особливого
в організації учбового процесу там? І чи підходить
Україні той шлях, що пройшла школа у, скажімо,
Японії?
Загадковий азіатський менталітет
Хоча, згідно з цим рейтингом, перше місце
і належить Південній Кореї, Японія, що посіла другу
щаблину, відстала від неї зовсім не набагато. Освіта
у Сінгапурі та Гонконгу також майже на однаково
достойному рівні. Можливо, секрет цього у типовій
азіатській наполегливості. Менталітет країн з цього

списку дуже відрізняється від європейського.
В центрі життя людини там стає робота. На відміну
від американської системи цінностей, яка
є продиктована культурою споживання, робота
для азіатів — не просто джерело статків
та високого місця у соціумі.
Як Японія, так і Південна Корея
є густонаселеними мононаціональними державами, жителі котрих сприймають себе, як частину
цілого. Отже, замість культури індивідуалізму, там
проповідується внесок окремої особистості
у загальний добробут. Тому успішне навчання для
азіатів — певною мірою справа честі, можливість
довести власну необхідність та значущість. Хоча
і серед жителів цих країн є індивідуалісти, які
здебільшого займаються мистецтвом або йдуть
у приватний сектор економічного розвитку, більша частина людей виховується саме у межах
ідеології колективізму. Добре це чи погано? Важко сказати. Напевно, це просто щось інше,
що підходить саме їм. Факт залишається фактом:
Південна Корея інвестує у шкільну освіту дуже
великі гроші. Ці суми йдуть на поліпшення умов
навчання та поступову реорганізацію школи.
Не можна сказати, що школа у Кореї потребує
реформ. Натомість вона зазнає невеликих
і ефективних змін в організаційному плані кожного року. Маленькі оновлення методології викладання, нові учбові матеріали та ефективне використання технологій роблять цю країну лідером.
З
іншого
боку,
у Південній Кореї немало шкіл, де діти навчаються
сім
днів
на тиждень. Тож, можливо, наслідувати потрібно не все.
Японія теж витрачає величезні суми
г р о ш е й
на
інвестування
у середню освіту. І в цій країні успішно запроваджуються нові технології, які використовуються,
як додатковий навчальний матеріал. І в Японії є
регулярні нововведення в освіті. Але разом з тим
шкільна програма недостатньо уваги приділяє
розвитку мислення підростаючого покоління.
Сінгапур — країна особлива. Більшість населення — етнічні китайці, але найближчі сусіди
культурно досить сильно відрізняються від Сінгапуру. Це місто-держава орієнтується на Захід
та тісно співпрацює з Китаєм, Японією
і Тайванем. Враховуючи досить складне географічне положення, широкі культурні зв'язки та малу
територію, Сінгапур не може не сприймати питання шкільної освіти всерйоз. Взявши найкраще
з багатьох іноземних навчальних програм, Сінгапур доводить їх до бездоганності і робить щось
своє. Тож недивно, що більшість населення має
гарну освіту.
Гонконг поєднав традицію британської системи шкільної освіти (яка залишилась
з колоніальних часів) з суто азіатською наполегливістю. В результаті школи у цій країні дійсно дають
змогу отримати знання, які знадобляться
у майбутньому.
Більш зрозуміла нам Європа з точки зору освітнього процесу система освіти в Європі,
на противагу азіатській, виховує індивідуальність
та має на меті розвиток особистості без обов'язкового зв'язку з тим чи іншим суспільним інститу-

том. Такий підхід здається українцям ближчим,
адже у системі шкільної освіти, як і багато де,
проповідуються ідеї свободи: вільна можливість
розвивати свої здібності та навички без звичних
типових рамок. Тому велику роль у шкільній освіті
Фінляндії та Британії займає мистецтво
та дискусійний характер викладання. Дітям прищеплюється розуміння власного права відстоювати свою думку. Це робить їх більш самостійними.
При цьому єдина доцільна критика системи
освіти Фінляндії — пізній вік першокласників.
Дітей відправляють у школу там у віці 7 років.
За іншими критеріями освіта там може й не така
ефективна, як в країнах, що є лідерами списку,
але більш гармонійна та цілісна.
Що стосується системи шкільної освіти Великобританії, то значний її плюс — вирішення проблем, як говориться, «на місцях». Тобто при наявності уніфікованої системи освіти всі реальні
питання вирішуються окремо у кожній частині
країни — Шотландії, Уельсі, Північній Ірландії та,
звісно, самій Англії. Це дозволяє оптимізувати
навчальну програму та зробити її найбільш пристосованою для потреб та менталітету населення
кожного з регіонів.
Для шкіл Канади та Нідерландів гарну службу
послужили великі інвестиції та ефективна система
викладання предметів. Ці ж переваги у повній
мірі відповідають і організації навчання
у ірландській школі. І хоча загалом сума інвестицій, які Ірландія вкладає у середню та початкову
освіту у своїй країні, нижче за аналогічний показник для держав, що у рейтингу зайняли більш
високі місця, свої переваги є і тут. Головне —
це щире бажання зробити освіту в Ірландії дійсно
якісною. Національна кельтська мова (тобто
власне ірландська) відроджується після панування
британців саме завдяки шкільній освіті. Окрім
того, навчання у ВНЗ безкоштовне для всіх, крім
громадян ЄС. Та й у питанні інвестицій все не так
просто. Може, сума грошей, що вкладається
в розвиток школи, для Ірландії менша, ніж, скажімо, для Фінляндії, але відсоток бюджету ця сума
займає більший.
Що ж стосується Польщі, то своє десяте місце
вона отримала завдяки гарним результатам
у реформуванні освіти. Відповідне Міністерство
доклало чималих зусиль для реорганізації навчального процесу та створення сучасної та цікавої
для дітей польської школи.

Отже, якщо подивитись на країни у цьому
рейтингу, то бачимо, що рецепт успіху досить
простий: достатні інвестиції з боку держави, застосування сучасних технологій у викладанні, відкритий підхід до новаторських методик
та цілеспрямована реорганізація шкільного процесу. Залишається тільки скористатися цим досвідом на практиці.

Мед І.В.,
педагог-організатор

Поради педагога

Стр. 3
Шлях до здійснення мрій
має потреби до них прислухатися. На
другому листку напиши всі позитивні
вислови. Перший лист ти можеш просто
спалити, звільняючи себе таким чином
від неправильних установок.

Кожен з нас хоч коли-небудь
мріяв, про кохання, про престижну
роботу, про успіх у навчанні… Наші
мрії підштовхували нас до рішучих дій,
ми ставили перед собою мету і наполегливо йшли до неї. Та, як це не дивно, втілення нашого бажання в життя
залежить не стільки від наших кроків
на шляху до неї, скільки від нашої віри
і позитивного мислення. Про силу
думок свідчать досліди Масару Етому,
який фотографував кристали води.
Вони змінювали свою форму залежно від слів, які говорили над ними і
емоцій які при цьому відчували. Ми
на 80 % складаємось з води, тому
своїми думками ми можемо змінювати себе. Ось кілька порад, які допоможуть тобі здійснити свої мрії.
1. Коли виникають негативні думки,
перемкни увагу на щось, що тобі подобається, що тобі цікаво. Наприклад,
замість того, щоб жалітися ” не хочу
робити уроки” можна подумати “коли
я все зроблю, то зможу подивитися
телевізор”.
2. Протягом двох місяців починай
свій ранок з подяки Богу або Всесвіту
за все хороше, що в тебе є: за здоров’я, за дах над головою, за сонячний
день за вікном, за рідних, які тебе
люблять, за друзів.
Через деякий час це
ввійде в твою звичку.
Тоді будь готовий до
позитивних змін, які
відбудуться в твоєму
житті.
3. Візьми лист паперу і запиши всі
добре тобі відомі стереотипні вислови. Для прикладу: “Розбагатіти можна
тільки нечесним шляхом”, “Без зв’язків неможливо досягти успіху”… Насправді вони неправдиві і в тебе не

4. Візьми лист паперу і напиши найнеймовірніші бажання. Краще, щоб вони
стосувалися різних сфер життя: сім’ї,
друзів, здоров’я, хобі. Зробити це
бажано в тому місці, де тобі найбільш
комфортно.
5 Зроби колаж
своєї мрії. Для
цього тобі знадобляться старі журнали, газети, ватман, клей, ножиці,
різнокольорові
олівці та кілька
твоїх фото. Виріж картинки, які тобі
подобаються і які знаходять відгук у
твоєму серці. Наклей їх на ватман і
вклей на них свої фотографії. Наприклад, щоб з красивою дівчиною чи
хлопцем поряд стояв(ла) ти. Олівцями
напиши фрази, які тебе надихають: “Я
щасливий!”, “У мене все виходить!”, Я
успішний!”. Помісти колаж на видному
місці, щоб ти зміг дивитися на нього як
можна часто.
6. Детально пропиши кожну мрію. Формулюй бажання правильно: в майбутньому чи теперішньому часі і в позитивній формі. Не ” Я боюся не поступити
в університет”, а “Я можу успішно вчитися там, де я захочу”. Далі детально
опиши мрію.
7. Спитай себе, чи
надихає
тебе
мрія? Чи дає вона
тобі енергію? Тільки
такі ідеї вважаються
істинними. Інші виявляються фальшивими.
Наприклад, ”Я хочу
собі таку машину, бо на такій же їздить
мій ворог”.
8. Закрий очі, уяви, що ти перенісся в
майбутнє, де вже всього досяг, про що
мріяв. Подивись на себе з боку: Як ти

виглядаєш? Як ти себе почуваєш? Тобі
комфортно? Радісно? Які в тебе стосунки з друзями? Проживи це. Якщо ти
відчуваєш себе щасливим, значить все
чудово. А якщо ні – передивись свої
бажання.
9. Задумайся, що рухає твоїми бажаннями. Наприклад, ти хочеш вчитися в престижному навчальному закладі. Для чого?
Що ти хочеш цим досягти? Можливо, ти
хочеш завести там потрібні тобі знайомства? А, може, отримати хорошу освіту,
щоб в подальшому реалізувати свій потенціал? Також
проаналізуй, як виконання
бажання може відбитися на
твоїх близьких. В фільмі
”Адвокат диявола” головний
герой за будь-яку ціну хоче
виграти судовий процес. Він
йде на компроміс з совістю. Стає знаменитим і багатим, живе у новій квартирі.
Але чи робить це його щасливим? Отже,
мрія має бути “екологічною” – не приносити шкоди тобі і оточуючим.
10. В одній притчі чоловік все життя
хотів виграти мільйон, але так і помер
бідним. Потрапивши на небо, він спитав
у Бога: ” Чому ти не виконав моє бажання? ”. ” Тому що ти так і не купив лотерейний квиток, ” – була відповідь.
Мріяти і досягати – два різні процеси.
Перший – емоції, другий – дії. Проте
іноді люди заміняють дії емоціями. В
такому випадку можна ніколи не досягти
бажаного, все життя витаючи в небесах.
Ніколи не допускай думки: ” Це не для
мене, я не зможу.” Це не значить, що
треба йти напролом до своєї мрії. Просто спробуй кожного дня виділяти хоч
трошки часу для її здійснення.
11. Передивись свої звички. Які з них ти
хочеш змінити? Наприклад, ти хочеш
зустріти дівчину(хлопця) твоєї мрії. Наскільки ти відповідаєш ідеалу? Візьми за
правило добре виглядати, ходити в
спортзал, багато читати. Почни це робити і скоро перед тобою відкриються нові
можливості.
Кубай А.О.,
соціальний педагог

Свіжий вітер

Сторінки шкільного життя

Стр. 4

Жінки—найпрекрасніше творіння світу
точку, колір якої символізував
певні побажання і містив подарунок.
Учні школи подарували
чудовий концерт. Своїми танцями, піснями, вони вітали
всіх жінок. У це прекрасне
свято від усієї душі бажали лю7 березня в нашій школі бові, добра, успіхів. Цей
відбулося свято до Дня 8 Бере- день по вінця був наповнений
зня. Напередодні Міжнародно- весняним, сонячним теплом,
го Жіночого Дня представниць ніжними барвами квітів.
Олійник К.,
прекрасної половини людства
учениця
8—А класу
нашої школи привітали члени
учнівського самоврядування.
Кожна жінка отримувала кві-

Змагання з баскетболу
Протягом тижня з 6 по 10 березня проходили змагання з баскетболу серед команд загальноосвітніх
навчальних закладів в рамках міської Спартакіади школярів, де команда нашої школи зайняла І місце.
Вітаємо команду у складі:
Самойленка Дмитра, учня 11-А класу,
Стасюка Андрія, учня 11- Б класу,
Михнюка Андрія, учня 10- Б класу,
Калькова Миколи, учня 10-Б класу,
Колесніка Романа, учня 10-Б класу,
Сахнюка Василя, учня 10- А класу,

Туза Андрія, учня 8-Б класу,
Гетьмана Владислава, учня 8-А класу,
Оксенюка Олександра, учня 8-Б класу,
Воронова Романа, учня 7-В класу,
Нечипоренка Андрія, учня 7-В класу
та тренерів Сацик Аллу Іванівну та
Єрмолову Тетяну В’ячеславівну.

"Змагаймося за нове життя" імені Марії Фішер-слиж
11 березня 2017
року у місті Чернівці
відбулося нагородження переможців фінального етапу ІІ Всеукраїнського (XIII Всекримського) конкурсу учнівської та студентської творчості
“Змагаймося за нове
життя!" імені Марії
Фішер-Слиж.
Конкурс присвячений українській поетесі Лесі Українки. На Всеукраїнський кон-

курс надіслали близько 4000 заявок. Загалом журі, до складу якого увійшли відомі
письменники, поети, журналісти, актори,
науковці та громадські діячі Полтавщини та
України, обрало близько 700 переможців,
300 з яких взяли участь в урочистому нагородженні та великому спільному гала–
концерті учасників у Чернівцях. Учениця 9-Б
класу нашої школи, Шишута Анна, здобула I
місце у номінації «Малюнок».
Вітаємо з перемогою!
Прокопчук Анастасія,
учениця 8-А класу

Слюсар У.,
учениця 8-А класу

"Міс Україночка"

Вже стало доброю традицією в нашій школі проводити
конкурс «Міс Україночка». Учасницями конкурсу були дівчатка 3-4 класів. Всі надзвичайно гарні, кмітливі, талановиті,
розумні та гідні стати переможцями.
Претендентки на почесне
звання мали нагоду проявити
себе в цікавих конкурсах:
«Знайомство», «Світська роз-
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мова», «Я — мамина господиня», «Талант», «Дефіле».
У залі панувала доброзичлива атмосфера, кожен хвилювався за свою фаворитку.
Вигуки: «Ми за тебе», «Ти –
найкраща!» та плакати на
підтримку – дуже підносили
загальний настрій конкурсу.
І хоча всі учасниці конкурсу були неперевершені,
титул «Міс Україночка» отримала учениця 4- Г класу,
Олійник Вікторія. Інші дівчатка також одержали дипломи
та подарунки.
Зеленська Діана,
учениця 7-А класу

Творчий звіт юних талантів

«Дитинства веселковий світ» під такою назвою 27 квітня
2017 року відбувся творчий звіт
юних талантів нашої школи.
Під час звітного концерту
демонструвалась виставка робіт
декоративно-ужиткового та образотворчого мистецтва, майстер-класи (керівники Валентина
Волошина, Ірина Онисюк, Алла
Патола, Ольга Янчук, Жанна Миляшкевич, Володимир Войтович,
Віталій Гірський).
Пісенні номери подарували
вокалісти, вокальні групи, анса-

мблі (керівники Марія Фещук, Валентина Панченко), різноманітними танцями дивував танцювальний колектив «Фантазія» (керівник
Юлія Парфисюк).
Щира подяка педагогічному та
учнівському колективам за самобутність та професійний злет, вміння віднайти свято серед сірих буднів.
Творчий звіт – це своєрідний
фінал школи, це можливість отримати ще одну оцінку діяльності
школи зі сторони колег, однодумців, професіоналів-управлінців. Й
тому, без сумніву, творчі звіти вкотре продемонстрували, що школа
була і залишається невичерпним
джерелом творчості, таланту і натхнення.
Остапчук А.,
учениця 8-А класу

Свіжий вітер

День вишиванки
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Не перший рік у нашій школі, як і у всій
Україні, відзначають День вишиванки. І
цього року учні, вчителі та батьки школи
долучилися до акції “Одягни вишиванку”,
яка відбулася 18 травня. Хтось радів своїм новим вишитим обновкам, хтось вдягнув улюблену вишиванку. Таке свято об’єднує і вчителів, і учнів різних класів.

«З Україною в серці”

24 травня в школі відбулася презентація книги «З Україною в серці”. Упорядник
книги Самостян Руслан Ярославович та
дослідницько-пошукова група учнів: Морарь Анна – 10-А клас, Гудима Ірина – 10А клас, Плакущий Андрій – 10-А клас, Мельник Дарина – 8-Б клас, Лучковська Юлія
– 8-Б клас, Шовкович Аліна – 8-Б клас,
Дацюк Валерія – 8-А клас, Березюк Наталія – 8-А клас.
Книга присвячена пам’яті випускників

школи, що загинули на Сході України:
Василю Зелінському, Віктору Мандзику, Володимиру Зародюку. Молоді
люди віддали своє життя, захищаючи
Батьківщину, власну честь та гідність.
У книзі розповідається про життя героїв, їхні сім’ї, а також формує глибоке
почуття патріотизму й громадянського
обов’язку.
Встановлені три меморіальні дошки в школі – знак пам’яті про хоробрих воїнів, захисників рідного краю.
«З Україною в серці»- це спогади
батьків, друзів, однокласників, учителів. Кожен рядок - згадка про трьох
Воїнів світла, які більше не повернуться додому та не обіймуть своїх близь-

ких, не ввійдуть у коридори рідної
школи.
Яскравим доповненням книги стала
презентація фотографій з особистого
архіву та уривки спогадів близьких, хто
добре знав хоробрих лицарів.
На цей захід були запрошені рідні
загиблих воїнів. Мама Мандзика Віктора подякувала педагогічному та
учнівському колективам за пам’ять,
вшанування її сина та інших випускників школи.
Згадка про зустріч рідних славних
борців за свою державу зі школярами
залишилася на світлинах.
Данилюк А.,
учениця 11-А класу
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Фестиваль обдарованої молоді "Золоте зерно"

Вже кілька років підряд у нашій
школі проводиться фестиваль обдарованої молоді "Золоте зерно". Таке свято
цього річ відбулося 18 травня На ньому
вшанували тих, хто впродовж навчального року багато працював і наповнив
високими результатами скриньку надбань школи. Це досягнення міського,
обласного та Всеукраїнського рівнів.
За навчання та виховання розум-

них і талановитих дітей подяки отримали
також батьки та вчителі.
На святі нагородили грандами переможців конкурсу «Обдарованість року»:
«Інтелект року» (Якимчук Максим., учень
8-А класу), «Дослідник року» (Колеснік
Р.,учень 10-А класу), «Винахідник року» (Налепа А., учениця 10-А класу),
«Талант року» (Шишута А., учениця 9-Б
класу), «Лідер року» (Остапчук А., учениця 8-А клас), «Спортсмен року» (Спасюк
А., учень 11-Б клас), “Літературознавець
року” (Іщук Д., учениця 11-Б класу),
“Читач року”(Прохорук О., учень 4-Б
класу).
Хвилюючі моменти нагородження переможців чергувалися з яскравими концертними номерами. За результатами
роботи було нагороджено переможців

конкурсу серед 5-11 класів грошовими преміями: у номінаціях
«Навчальна та наукова діяльність» - 11
-А клас, «Громадсько-організаційна
діяльність» - 8-А клас, «Спортивна та
мистецька діяльність» - 7-А клас; кожен класний колектив отримав по
100 грн. Також було нагороджено
найкращі учнівські колективи серед 34 класів за активну роботу учнівського
самоврядування: 4-Д, 4-Б, 3-В класи
отримали по 50 грн.
Ще раз вітаємо переможців, бажаємо далі всебічно розвиватися та
розкривати свої таланти, подальших
успіхів у навчальній діяльності.
Мед І.В.,
педагог-організатор

Шкільний дзвінок—дитинства спогад

26 травня 2017 року
в школі відбулося традиційне
свято, яке символізує завершення навчального року –
Останній дзвоник. На шкільному
подвір’ї для участі в урочистій
лінійці зібралися учнівський та
педагогічний колективи закладу,
а також багато друзів, гостей та
батьків.
Для більшості учнів – це радісний день. А для випускників він

є і веселим, але водночас сумним.
Швидко підростають і дорослішають
наші випускники. І ось у цей травневий ранок дев’ятикласники та одинадцятикласники ступають на стежинку
дорослого, самостійного життя. Гарні
юні випускники стали справжньою
окрасою шкільного свята.
Директор закладу Мартинюк В.С.
нагородив грамотами вихованців
різних класів за успіхи в навчальній
діяльності, активну участь у спортивних та культурно-масових заходах,
сумлінне виконання учнівських обов’язків.
Випускники танцювали для присутніх вальс та виконали пісню, яку при-

святила усім педагогам, молодші
учні і випускники декламували
вірші про шкільне життя. Особливими гостями, були частинки
дитинства”, які подарували випускникам кольорові кульки та мелодійний танець...

Традиційним завершенням чудового свята став гучний
дзенькіт останнього дзвоника.

Свіжий вітер

Розпочав роботу табір з денним перебуванням "Незабудка"

Коли закінчується
навчальний рік, для
школярів починається
весела і яскрава пора
– канікули!Але провести всі сонячні дні вдома перед телевізором
і комп’ютером – це
залишитися без казкових емоцій, нових друзів, різноманітних розваг.
Літо – найяскравіша, кольорова і бага-

тозвучна пора
року. Літо – це
час, коли школярі
мають
можливість
відпочити від
шкільних клопотів. Головне:
„…щоб сонечко світило та веселка
раділа".
29 травня в нашій
школі розпочав роботу
пришкільний табір з
денним
перебуванням «Незабудка». Цього ж дня і 30 травня в
пришкільному таборі
був проведений організаційний день та
день знайомств.
Діти ознайомились
з режимом роботи

табору, були сформовані
загони. Проводилися ігри
та розваги на свіжому
повітрі.
На скільки цей відпочинок стане для них активним, пізнавальним, пам’ятним багато в чому
залежить від нас, дорослих – організаторів програм відпочинку, які чимало зусиль прикладають,
щоб діти були щасливими…
Згідно з планом роботи кожного дня у таборі
будуть проходити тематичні дні, під час яких проводитимуться заходи на
відповідну тематику, де
учні зможуть проявити
свої здібності, вміння,
таланти.

“Прощавай,Букварику!”
Загальношкільне
свято
«Прощавай, Букварику» відбулося у 1-х класах 15 травня 2017
року. Це свято, на якому першачки попрощалися зі своїм першим і головним підручником – Буквариком
і яке зібрало чималу кількість глядачів: вчителі, батьки та учні.
До цього свята діти дуже старанно
готувалися. У гості до дітей завітала
дівчинка Женя зі своїми друзями, які
допомогли відшукати та пригадати
першокласникам букви Абетки. Школярі сумлінно вивчали пісні та вірші,
відгадували загадки та виконували
завдання дівчинки Жені.

Святкова
програма
здивувала гостей тим,
як вміло діти продемонстрували свої вміння
та здібності. Це викликало море позитивних
емоцій і в дітей, і в
дорослих.
Першокласників привітав директор школи
В.С.Мартинюк та вручив диплом про
вивчення Букваря.
Свято Букварика закінчилося, але
шлях до знань тільки розпочався! І
дуже б хотілося, щоб цей шлях для
вихованців був легким, вдалим та
радісним.

ОГОЛОШЕННЯ!!!
Шановні учні, запрошуємо Вас до цікавої роботи у Шкільній республіці. До складу учнівської республіки потрібні творчі,
активні та наполегливі учні, оскільки учні,
які входили до складу ШР
стали випускниками.
Набір учнів триватиме до 15.09.2017
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