
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

СВЯТО ПЕРШОГО ДЗВОНИКА 
Першого вересня в 

школі відбулось тради-

ційне свято Першого 

дзвоника, на якому роз-

горнулась перша сто-

рінка шкільного життя 

для маленьких першо-

класників. Наша уч-

нівська родина поповнилась Оленками, 

Сергійками, Оксанками, Тетянками, 

Миколками – першокласниками… Зда- 

 
валося б це свято – звичайна щорічна 

подія, але для педагогів та учнів, а  

особливо першачків та їхніх родин, цей 

перший день осені постає в пам’яті 

відлунням першого шкільного дзвони-

ка і початком сходження до нових   

вершин країни знань. 

 
Цього дня на учнів чекає перший 

урок, зустріч з друзями, пізнання нових 

і цікавих істин. Зі шкільної лави почи-

нається довга, наполеглива дорога по-

шуків, досліджень і стверджень. З уч-

нів формується українська національна 

еліта, вони – майбутнє нашої країни. 

  Почесними гостями на святі були: 

Шульга Микола Іванович – голова Пу-

тивльської районної державної адмі-

ністрації, Гаврильчук Костянтин Ми-

колайович – перший заступник місько-

го голови Путивльської міської ради,  

Сахно Оксана Іванівна – завідуюча 

районним методичним кабінетом від-

ділу освіти Путивльської райдержад-

міністрації, Шевцов Руслан Анатолійо-

вич – старший інспектор Путивльсько-

го відділення поліції Глухівського від-

ділу поліції в Сумській області, Кау-

шан Тетяна Анатоліївна – головний 

редактор районної газети «Путивльські 

відомості». 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

Учнівський комітет школи 

 

СПОГАДИ ПРО ЛІТНІЙ ВІДПОЧИНОК У ТАБОРІ 
Як завжди, цього року влітку на базі школи працював 

пришкільний табір оздоровлення та відпочинку. Назву йому 

ми дали – «Сонечко»: тому що літо настало; щоб дощі, які 

набридли, скоріше закін-

чувалися; щоб тепло і 
весело було у ньому від-

почивати. 

Кожного дня табірної 

зміни дітей зустрічали на 

ранковій лінійці усміх-

нені та привітні педагоги, 

де оголошували план 

роботи на день. Школярі 

голосно викрикували 

назви загонів, девізи, доповідали про готовність до дій. Лі-

нійка продовжувалася ранковою зарядкою, яку проводили 

вчителі фізичного виховання та музики. Зарядка давала ді-

тям, заряд бадьорості та енергії на цілий день. А потім їх 

чекав смачний, калорійний сніданок. 

Протягом дня все продовжувалося згідно програми, яка 

кожен день була індивідуальною, і об’єднувало ці програми 

лише різноманітність та цікавість.  
Під час відпочинку школярі здійснили цікаві екскурсії 

пам’ятними місцями Путивля та грали в рухливі ігри, готу-

вали під час походу до річки кашу та передивлялися цікаві 

кінофільми у відеозалі районного будинку культури. Туди ж 

були запрошені й на дитячий фестиваль мистецтв, де самі 

виступали і вболівали за наших путивльських юних артис-

тів. Рухливі ігри, мандрівки, походи змінювали смачні полу-

денки,обіди, вечері, цікаві розмови та самодіяльні вистави-

казки. 

І після таких різноманітних та веселих літніх днів, діти, 

ледве діставшись до подушок, дивилися такі ж цікаві та ко-

льорові сни. Їм снилися 

голубі лагуни коралових 

островів  та сині води 
Лукомор’я і вчений кіт, 

про що їм розповідали в 

казках вихователі перед 

сном. А в реаліях їх ран-

ком чекали нові пригоди 

і лагідне літнє сонце. 

Наш табір відпочин-

ку працював цілих два 

тижні. Діти оздорови-

лися, набралися сил 

після навчального 

року. І хоч їх вже з 

нетерпінням очікува-

ли рідні на літні кані-

кули додому, вони з 

жалем прощалися зі           

своїм «Сонечком».  
Ці два веселі со-

нячні тижні  в «Соне-

чку» допомогли їм надолужити те, чого вони не встигали 

впродовж напруженого учбового року: тісніше подружитися 

зі своїми однокласниками і товаришами по школі. 

 

Члени методичного  

об’єднання вихователів
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СПОРТИВНЕ СВЯТО В ШКОЛІ 
 

Вже стало традицією прове-

дення у нашій школі Дня фізичної 

культури і спорту. І цього року 13 

вересня відбулось цікаве спортив-

не свято з різноманітними змаган-

нями, конкурсами, естафе-

тами. Участь у змаганнях прий-

няли 120 учнів школи, команда Шефів – районного відді-

лення поліції, представники волонтерської громадської 

організації "Нова Сумщина" та представники головного 

управління національної поліції України в Сумській об-
ласті.  

Програма спортивного свята була насиченою: перетя-

гування канату, 

шашковий турнір, 

дартс, баскет-

больний конкурс 

"Влучний кидок", 

легкоатлетичні еста-

фети, велоестафети 

і, як завжди, тради-

ційний товариський 

матч з футболу між 

командою вихован-

ців школи та командою районного відділу поліції. 

 Діти і дорослі 

із задоволенням 

приймали участь у 

змаганнях, де про-
демонстрували 

свою спритність, 

витривалість, 

швидкість, силу, 

розум і, взагалі, 

показали непогані 

результати.  

По закінченні свята були підведені підсумки змагань і 

відбулось нагородження переможців і призерів. Кращих 

спортсменів школи нагородили грамотами за високі спор-

тивні досягнення та з нагоди Дня фізичної культури та 

спорту. Від команди шефів та від волонтерської організа-

ції "Нова Сумщина" за цікаво проведений час діти отри-

мали слова подяки та подарунки. 

Вчитель фізичної культури  

О.В. Однолєтков  

 

ЗНАЙТИ СЕБЕ В ЖИТТІ 
 

Існує твердження, що людина народжується двічі: пе-

рший раз – коли з’являється на землі як жива істота, а 

другий – коли утверджується як особистість, тобто коли 

обирає справу свого життя. 

 Вибір професії — це велика відповідальність перед 

суспільством, батьками та найголовніше — перед собою, 

бо тільки сама людина може побачити, до чого в неї біль-

ший хист, про що мріє і, отже, чому зможе присвятити 

життя. І тут найважливіше — не схибити, розібратися в 

самому собі. 

 В умовах, коли щорічно з’являються нові професії, 
ринок праці потребує сучасних оновлених кадрів. Щоб 

запобігти помилок у виборі професії в школі ведеться си-

стематична психологічно-педагогічна доцільна робота з 

профорієнтації учнівської молоді. Саме для того, щоб до-

помогти випускникам школи усвідомлено визначитися з 

професією, а отже й зі своїм майбутнім, 8 вересня 2016 

року була організована зустріч зі спеціалістом центру за-

йнятості Бакаєвою Л.О.  Проведений урок реального тру-

дового життя з учнями 8-9 класів допоміг школярам зо-

рієнтуватись у виборі фаху, отримати інформацію про 

мережу навчальних закладів, професії, які є актуальні на 

сучасному ринку праці та будуть такими на найближчу 

перспективу, – інженерів, фахівців технічних професій, 

кваліфікованих робітників, сприяв ефективній зайнятості 

молоді в рідній країні.  

Такий профорієнтаційний урок можна назвати превен-

тивним заходом, який запобігає безробіттю. Чому? Тому 
що від того, яку професію обере майбутній випускник – 

якщо вона актуальна і буде йому до душі, то він через 

п’ять чи сім років не стане безробітним. Це питання хви-

лює учнів, їхніх батьків і наш заклад. Адже сьогодні має-

мо навантаження на одне вакантне місце приблизно де-

сять осіб. У той же час є багато вакансій, такі як швачки, 

кухарі, продавці, електрогазозварники та інші робітничі 

професії, що є актуальними на ринку праці.  

Не слід вагатися, а треба діяти і обирати таку профе-

сію, яка приносила б радість і відчуття задоволення. Бо 

кожен з нас розуміє, що правильно вибраний фах – це за-

порука успіху в майбутньому. Хочеться, щоб кожен ви-

пускник нашої школи, оглядаючись на своє життя, через 

кілька десятиліть сказав: «Я не помилився у виборі про-

фесії!» 

Заступник директора 

 з виховної роботи  О.О.Новікова 



 
 

ПАТРІОТАМИ НЕ НАРОДЖУЮТЬСЯ, НИМИ СТАЮТЬ У ПРОЦЕСІ ВИХОВАННЯ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НЕЗВИЧАЙНИЙ УРОК 

 
Завітала до нашого міста чарівни-

ця осінь. Принесла вона кожному 

щось своє: деревам – різнокольорове 

листя, тваринам – турботи в їхньому 

господарстві, бо не за горами і зима; 

людям – багатий урожай овочів та 

фруктів. А маленьким першокласни-

кам – багато питань, відповіді на які 

обов’язково слід знайти: і чому листя 

стало і золотистим, і жовтим, і черво-

ним; і що це за «бабине літо» таке, і куди птахи подівались, і чому ведмідь спати 

збирається…  

Тому сонячного жовтневого дня відправились діти шукати відповіді до скверу, 

що знаходиться біля школи. Але це була не просто прогулянка, а урок – екскурсія 

з природознавства «Спостереження за осінніми змінами в живій та неживій 

природі».  

Цікаво спостерігати за бджілками, які літають над останніми осінніми квітами! 

А от метелика вже ніде знайти не вдалось… І як не прислухались хлопчики та 

дівчатка, а пташиного співу не почули, тому що всі співучі птахи відправились у 

вирій.  

Але ж скільки було радощів, коли на павутинці, що зачепилась за квіточку, 
побачили павучка. Адже нещодавно на уроці з навчання грамоти читали віршик 

про павучків та писали у своїх зошитах «лапки павучка». З’ясувалось, що саме 

зараз, коли завітала майже літня спека, і розпочалось «бабине літо» та буде воно 

зовсім недовгим. Потім прийдуть знову холоди та дощі. 

Роздивились і кожне деревце, згадали їх назви. Дуже дивувались, що в кожно-

го дерева тепер не однакове зелене вбрання, а різнокольорове. Зеленою залиши-

лась лише ялинка, яку діти пообіцяли провідати взимку та прикрасити до Ново-

річних свят. А ще виявилось, що не так вже просто відгадати, з якого дерева впав 

листочок. Та разом все дізнаватись і цікаво, і зовсім неважко. (продовження на 

стор.4) 

В наш час надзвичайно актуаль-

ною є проблема виховання у молодо-

го покоління патріотичних почуттів, 

активної громадянської позиції, спри-

яння усвідомленню учнями свого 

громадянського обов’язку на основі 

національних і загальнолюдських 

духовних цінностей. Патріотизм є 

нагальною потребою держави, якій 

необхідні національно свідомі грома-

дяни, здатні забезпечити країні гідне 

місце в цивілізованому світі, особис-
тості, які своєю діяльністю, любов’ю 

до Батьківщини прагнуть створити 

суспільство, зацікавлене в тому, щоб 

саморозвиток особистості, станов-

лення її патріотичної самосвідомості 

здійснювалися на моральній основі та 

визнанні пріоритету прав людини.  

Важливим засобом національно-

патріотичного виховання в класі  є 

проведення різних заходів, що    

сприяють вихованню в учнів обов’яз-

ку, відповідальності, поваги та любо-

ві до Батьківщини.  

Путивльщина багата своїми бойо-

вими, трудовими і народними тради- 

 

ціями, що є невичерпним джерелом 

патріотичного та морального вихо-

вання молоді. Особливо актуальна 

проблема формування свідомих гро-

мадян нині, коли тривають пошуки 
щодо того, на основі яких фактів, по-

дій і персоналій вітчизняної історії 

виховувати школярів. Важливо, щоб 

учнівська молодь знала правду про 

війну, про ті випробування, які випа-

ли на долю України і українців. Саме 

тому класними керівниками 5 та 6 

класів систематично організовуються 

екскурсії до пам’ятних місць Путивля 

та його музеїв, в ході яких діти мають 

змогу доторкнутися до минулого та 

пізнати його. 

Щороку учні отримують усе біль-

ше нової інформації про партизансь-

кий рух, беруть участь в урочистій 

ході до площі Перемоги 9 Травня, 

пам’ятника С.А.Ковпаку, відвідують 
шкільний музей імені С.А.Ковпака. 

Важливою функцією патріотично-

го виховання є  формування   у  дітей 

особистості, людяності, поваги до 

старших.  Ці  функції цілеспрямовано 

підпорядковані ідеям національного 

виховання, бо на їх основі формуєть-

ся національна свідомість, розвива-

ється почуття  національної гідності  і 

самоповаги.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сьогодні важливо відтворити в 

українському суспільстві почуття 

істинного патріотизму як духовно-

моральної та соціальної цінності, 

сформувати у молоді громадянсько 

активні, соціально значущі якості, які 

вона зможе проявити в усіх видах 
діяльності, і, перш за все, пов'язаних 

із захистом інтересів своєї родини, 

рідного краю, народу та Батьківщини, 

реалізації особистого потенціалу на 

благо зміцнення української держави. 

У різні часи та епохи в усіх цивілізо-

ваних державах сім'я, школа, сус-

пільство ставили перед собою зав-

дання – виховати громадянина, пат-

ріота своєї країни. 

Патріотами не народжуються, ни-

ми стають у процесі  виховання. Наші 

педагоги намагаються    виховати пат-

ріота нашої школи, а родина – патріо-

тів своєї сім’ї. 

Класний керівник  

О.М.Цирулік 



 
 

(продовження, початок на стор.3) 

Останні сонячні промінці лагід-

но торкались дитячих щічок. Віте-

рець тихенько куйовдив волосся. І 

вже першокласники зовсім забули, 

що це урок, бо був він зовсім не-

звичайним і таким цікавим. А свої 

враження від екскурсії дітлахи ві-

добразили у малюнках на уроці об-

разотворчого мистецтва. 

Тепер з нетерпінням будуть 

першокласники чекати наступний 

урок природознавства, щоб незро-

зуміле стало зрозумілим, щоб знай-

ти відповідь на чергове питання, 

щоб побачити щось незвичайне, 

щоб набути нові знання. 

 

Учитель початкових класів  

С.А.Пищикова

 

ПРОЕКТ "КАПІТОШКА, АБО ЗБЕРЕЖЕМО КОЖНУ КРАПЛИНУ ВОДИ" 
 

На уроках природознавства наш 3 клас працював над 

проектом "Капітошка, або збережемо кожну краплинку 

води". Ми зібрали цікаву і корисну інформацію та хочемо 
поділитися нею з вами. 

Вода — одна із найголовніших речовин, потрібних для 

органічного життя.  

Рослини і тварини містять понад 60 % води за масою. 

На Землі водою покрито 70,9% поверхні. Вода здійснює у 

природі постійний кругообіг, випаровуючись з поверхні й 

повертаючись на неї у вигляді опадів. У природі вода ві-

діграє надзвичайно важливу роль. Випаровуючись, вода 

переноситься на величезні віддалі і там випадає у вигля-

ді дощу і снігу. 

Вода має величезне значення в житті людини, тварин і 

рослин. Вона потрібна рослинам для розчинен-

ня поживних речовин у ґрунті. Нестача води у ґрунті при-

зводить до погіршення живлення рослин і знижен-

ня врожаю сільськогосподарських культур. 

У промисловості вода використовується для виготов-

лення розчинів, охолодження і нагрівання рідин та газів, 
очищення розчинів і газових сумішей, для транспорту-

вання сировини, теплоенергетичних потреб, видалення 

відходів, миття обладнання, тари, приміщень тощо.  

Значну небезпеку для морських та океанічних аквато-

рій становить перевезення нафти та нафтопродуктів тан-

керами?  

Чи знаєте ви, що щорічно у води Світового океану по-

трапляє 12-15 млн. т нафти? Кожна тонна нафти вкриває 

тонкою плівкою приблизно 12 км
2
 водної поверхні і за-

бруднює близько мільйона тонн морської води. 

Найбільшим споживачем води є сільське господарство. 

Тут найвищі безповоротні втрати води - 80 %. Досить за-

значити, що для утворення 1 кг рослинної маси різні рос-

лини в різних умовах використовують від 150-200 до 800-

1000 м
3
 води. 

На вирощування 1 кг зерна жита потрібно 750 л води. 

Гектар посіву кукурудзи за вегетаційний період "випиває" 

її 3 млн. л і стільки ж 1 га капусти, а 1 га рисового посіву 

– 12-30 млн. літрів. Гектар зрошуваної землі щосекунди 

поглинає 1 л води. 

Природна вода, забруднена побутовими стоками, не-

придатна для водопостачання населення, бо шкідливі ре-

човини та збудники хвороб, що містяться в ній, завдають 

великої шкоди здоров'ю людей, можуть викликати різні 

інфекційні захворювання (дизентерія, інфекційний гепа-

тит, холера та ін.). 
За результатами зробленої роботи ми розробили  па-

м'ятки про збереження води. Їх ви можете побачити біля 

рукомийників на 1 поверсі нашої школи та в їдальні. Да-

вайте замислимось про необхідність збереження води! 

Збережемо кожну краплинку води! 

Учні 3 класу, кл.керівник Н.І.Свердлікова

 

 

МОЇ НАДЗВИЧАЙНІ ЛІТНІ ПРИГОДИ 

 
 

В цьому році на літніх канікулах ми з бабусею побува-

ли в Ізраїлі. Це була незабутня подорож і дуже цікава. 

Щоб дістатись туди, нам довелося летіти на літаку. 

Спочатку було трішки страшно, а потім, коли літак відір-

вався від землі, так чудово! Дивилась в ілюмінатор на зе-

млю з висоти пташиного польоту.  Будинки – такі малесе-

нькі, людей зовсім не  видно, а земля була ніби розділена 
на квадратики. А потім ми залетіли за хмари… 

В Ізраїлі, в місті Карміель,  живе сестра моєї бабусі,  

яка запросила нас  в гості. Мені запам’яталось, як весело 

було відпочивати  великою та дружною родиною, катати-

ся на дитячих гірках, каруселях. Ми їздили купатися на 

Середземне,  Мертве,  Галілейське моря. В морях вода 

дуже тепла. Я навчилась плавати. В Карміелі проходило 

свято танців, яке тривало три дні і три ночі.  Було дуже 

весело! Ще ми побували на священному водоспаді Ганш 

Лаша і на річці Іордан, де христили Ісуса, а на іншому 

боці була уже Сірія. 

Мені дуже сподобались такі канікули! 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 
  

 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

Учениця 4 класу Асмьоткіна Аліна



 
 

КОРОТКО ПРО ГОЛОВНІ ПОДІЇ ШКОЛИ 
 

КОНКУРС ВИШИВАНОК 

 
Напередодні святкування Дня на-

шого улюбленого міста, Путивльською 

міською радою був організований кон-

курс вишиванок, який проводився з 

метою відродження національних тра-

дицій, виховання любові і бережливого 

ставлення до спадщини українського 

народу, збереження і використання 

вишиванки як унікального феномену 

культурного надбання українського 

народу, виховання молодого поколін-
ня, та поширення культурних традицій 

в Україні. Наша шкільна родина     

прийняла активну участь у даному 

конкурсі, здобувши впевнену перемогу 

в номінації "Краща дитяча вишиванка". 

Вітаємо переможців!!! 

 
 

НАУКОВЕ УЧНІВСЬКЕ ТОВА-

РИСТВО "ІНТЕРАКТИВ" 
У 2016-2017 навчальному році в 

школі розпочало свою роботу наукове 

учнівське товариство "ІНТЕРАК-

ТИВ", до складу ради якого входять 

досвідчені педагоги-куратори та кращі 
учні школи. 

 
Мета діяльності наукового учнівсь-

кого товариства полягає в залученні 

учнів та педагогів школи до пошуко-

вої, експериментальної, проектної,  

науково-дослідницької діяльності, пог-

либленого вивчення предметів. Кожна 

з чотирьох кафедр, які входять до 

складу НУТ, обрали для себе напрямок 

пошукової роботи, над якою вони бу-

дуть працювати у поточному навчаль-

ному році. 

 

ПОЖЕЖНА БЕЗПЕКА 
З метою запобігання та попе-

редження пожеж, у школі традиційно 

відбуваються зустрічі із представника-

ми пожежної частини міста.  

Ось і цього разу молодші школярі 

радісно зустріли інспектора і одразу 

почали задавати питання: «Які пожеж-

ні автомобілі знаходяться в частині?», 

«Чим рятувальники гасять пожежі?», 

«Яке спорядження вони використову-

ють?» та багато інших. 

 
Після цікавої та змістовної бесіди, 

інспектор роздав кожному пам’ятки із 

застереженням виникнення пожеж, 

правил поведінки під час пожежі та дії 

у разі виявлення вибухонебезпечних 

предметів. 

 

УСІ НАЙКРАЩІ КВІТИ – ВАМ! 

 
Жовті барви за вікном і витончений 

аромат хризантем щороку нагадують 

про наближення свята мудрих, твор-
чих, талановитих, завзятих, самовідда-

них людей – освітян. Традиційно в на-

шому закладі відбувся святковий кон-

церт, на який завітали ветерани педаго-

гічної праці, працівники закладу. Учні 

створили позитивний, святковий     

настрій теплими, вітальними словами, 

чарівними усмішками та піснями. 

ОБЛАСНА СПАРТАКІАДА СЕРЕД 

УЧНІВ ІНТЕРНАТНИХ ЗАКЛАДІВ 
Кожного року учні з задоволенням 

приймають участь у обласній спарта-

кіаді серед учнів інтернатних навчаль-

них закладів. Цього року випала мож-

ливість відкрити Спартакіаду в стінах 

нашої школи. 

 
  Під час урочистого відкриття цьо-

го насправді спортивного свята, всіх 

присутніх привітав головний суддя 

Негреба Юрій Володимирович -      
інструктор-методист Сумського облас-

ного відділення Комітету з фізичного 

виховання та спорту. Згідно першого 

етапу Спартакіади, в цей день відбули-

ся змагання з легкоатлетичного кросу 

та дартсу, в ході яких юні спортсмени 

продемонструвати свою силу та сприт-

ність.  

 
Усім учасникам, в подальшому, ба-

жаємо спортивних звершень та пере-

мог! 

 

МАЙБУТНЄ ДЕРЖАВИ –  

ЦЕ Я, ЦЕ ТИ! 
Народна мудрість стверджує, що 

земля може нагодувати людину своїм 

хлібом, напоїти водою зі своїх джерел, 
але захистити себе не може. Тому це 

святий обов'язок тих, хто живе, хто 

користується всіма її благами і дарами. 

Виконуючи цей почесний обов'язок, 

ідуть юнаки служити в армію, щоб бе-

регти мир і спокій своєї Батьківщини, 

стояти на сторожі її інтересів. Нелегка 

військова служба. Це ранні підйоми, 

багатокілометрові пробіжки і армійсь-

ка дисципліна. (продовження на 

стор.6)



 
 

(продовження, початок на стор.5) 

12 жовтня у школі відбулось спор-

тивно-розважальне свято між коман-

дами 7, 8 та 9 класів, під час якого при-

сутні поринули у дивовижний світ чо-

ловічої сили, кмітливості і майстернос-

ті. 

 

 
 

КРИНИЦЯ – ВОДИ СКАРБНИЦЯ! 

 
Дбаючи про охорону та збереження 

вод своєї місцевості, учні Путивльської 

загальноосвітньої школи вже не один 

рік поспіль беруть участь в екологіч-

ному місячнику та акціях екологічного 

спрямування. 

Невидимої сили додає людині чиста 

кринична вода. Кажуть, що до доброї 

криниці стежка утоптана. Бо за крини-

цею треба доглядати, щоб вода в ній 

була чистою і смачною. Але є на нашій 

землі джерела, які замулюються, стеж-

ки до яких поросли бур’янами, ніхто не 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

бере з них воду, обходять люди їх сто- 

роною. Ось і цього року школярі не 

стали байдужими до проблем забруд-

нення. 

В рамках Всеукраїнського конкурсу 

"До чистих джерел", учні з великим 

натхненням прийнялися за робо-
ту: виявляли, вивчали, досліджували та 

впорядковували водні джерела. 

 

ТОВАРИСЬКИЙ МАТЧ 
19 жовтня відбувся товариський 

матч між футбольними командами на-

шої школи «Арсенал» та Юріївського 

НВК «Чайка». Боротьба за перемогу 

була активною, жвавою, кожна коман-

да була налаштована на серйозну та 

напружену гру. Але, не хотілось би 

образити команду суперника, футболі-

сти нашого закладу виявились сильні-

шими, здобувши впевнену перемогу 

над своїми Юріївськими однолітками. 

 
Матеріали підготувала педагог-

організатор А.В.Яцина 

 

ЗАВЕРШИВСЯ І ЕТАП ОЛІМПІАД 

 
На виконання наказу МОН України 

від 19.08.2016 №1006 «Про проведення 

Всеукраїнських учнівських олімпіад і 
турнірів з навчальних предметів у 

2016-2017 навчальному році», наказу 

Департаменту освіти і науки СОДА від 

30.08.2016 №422-ОД «Про проведення 

І-ІІ етапів Всеукраїнських учнівських 

олімпіад з навчальних предметів у 

2016-2017 навчальному році»  та  з  ме- 

 

 

 

 

 

 

 

 

тою пошуку, підтримки, розвитку   

творчого потенціалу обдарованої мо-

лоді в школі з 03.10.2016 р. по 

21.10.2016 р. пройшов І етап Всеукра-

їнських учнівських олімпіад з предме-

тів. 

Учні-переможці І етапу разом зі 
своїми учителями-наставниками роз-

почали активну підготовку до участі у 

ІІ (районному) етапі. 

 

УЧАСТЬ У ВИСТАВЦІ-ЯРМАРКУ 

 
24 серпня  в рамках святкування 

Дня незалежності України  на центра-

льній площі нашого міста відбулася 

виставка-ярмарок виробів дитячої    

творчості шкіл району, участь у якій 

взяла і наша школа. В нашій виставці 
були представлені вироби з текстиль-

них матеріалів та деревини. 

 
Текстильні інтер’єрні   ляльки, іг-

рашки-Тільди, магніти "Кавові коти", 

вироби в техніці канзаши, прикраси 

для волосся з атласних стрічок, плетін-

ня з лози, кухонне приладдя з деревини 
викликали зацікавлення та попит горо-

дян та гостей міста. Під час виставки 

було продано нашої сувенірної проду-

кції на суму 147 грн., які будуть вико-

ристані на придбання матеріалів для 

рукоділля. 
Учитель трудового навчання 

Л.І.Жеба 

 

 

 

 
  

   

 
 

 


