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Нагороди школярам

27  квітня  2012  року  в  Щасливському НВК 
відбулося  районне  свято  «Крок  до  зірок»,  де 
відзначалися  учні-переможці  олімпіад  з  базових 
предметів,  переможці  конкурсу-захисту  робіт 
МАН, переможці творчих конкурсів. Учні з різних 
шкіл  прибули  на  свято,  серед них і  представники 
нашої школи. Грамотою відділу освіти та грошовою 
премією була нагороджена Бабич Сніжана, учениця 
9  класу  нашої  школи  та  її  науковий  керівник, 
вчитель  історі  Розумна  С.І..  за  зайняте  ІІ  місце  в 
обласному  конкурсі-захисті  робіт  МАН  в  секції 
«археологія».  Сніжана  працювала  над  темою  « 
пам’ятки трипільської культури на Бориспільщині».

Також  грамотою 
відділу  освіти  та 
грошовою  премією  було 
відзначено  Кондрушину 
Анну, ученицю 5 класу та 
її  керівника  Опарієнко 
І.А. за  зайняте ІІ  місце в 
обласному  конкурсі  на 
кращий відгук на сучасну 
дитячу  прозу.  Аня 
підготувала  відгук  на 
книжку  Л.Воронини 
«Прибулець  з   Країни 
Нямликів». 

Приємно,  що  керівники  районної 
організації партії регіонів вручили найактивнішим 
школярам  путівки  на  оздоровлення  в 
м.Севастополь.  Таку  путівку  отримала  Бабич 
Сніжана. А наша школа за перемогу в обласному 
конкурсі  на кращу організацію правової  роботи 
отримала грошову премію.

Двомісячник благоустрою

Розпочався  традиційний  двомісячник 
благоустрою.  Учні   побілили  всі  дерева  біля 
школи, скопали квітники, прибрали доріжки та 
газони,  посіяли  квіти.  Школярі  здійснили 
благоустрій  пам’ятника  загиблим  воїнам-
односельчанам.

Найактивнішими були учні 5, 8, 10 класів.
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«Допоможіть Петрику»
Ляльковий  театр  «Теремок»  завітав  до 

школи   з  виставою  «Допоможіть  Петрику». 
Головний  герой  Петрик  не  знав  правил 
дорожнього  руху  і  їхав  назустріч  транспорту,  а 
тому потрапив в дорожньо-транспортну пригоду. 
Ми  були  безпосередніми  учасниками  вистави, 

допомогли 
Петрику 
вивчити 
правила 

дорожнього руху. Сподіваємося, що і Петрик і ми 
ніколи  не  потраплятимемо  в  дорожньо-
транспортні пригоди.

Баран Дарина
Дунглі – парк!

Дунглі – парк! Загадковий і прекрасний світ 
природи!  З  якими  чудовими  звірятками 
познайомилися школярі, що побували на екскурсії. 
Це і мавпочка Сонька,  черепашка Угольок, папуга 
Варя,  удав  Батон,  папуга  Варя  та  багато  інших 
пернатих,  пухнастих  тварин,  рептилій  і  амфібій. 
Довгожителькою парку є папуга Клара. Їй 32 роки. 
Клара лякає своїм криком дітей, після чого голосно 
сміється. 

Діти отримали задоволення від спілкування з 
тваринами та сфотографувалися напам’ять.

Долобан О.О.

Чорнобиль
В історії  нашого  чимало  скорботних  дат, 

спогад  про  які  пронизує  серце  гострим  болем. 
Одна  з  них  —  26  квітня  1986  року,  коли  над 
квітучим Поліссям здійнявся в нічне небо вогонь 
радіаційного  вибуху.  Ця  трагедія  забрала  життя 
багатьох  людей,  завдала  шкоди  здоров’ю 
мільйонів українців, її наслідки ще відчуватимуть 
на  собі  майбутні  покоління.  Вона  вважається 
найжахливішою  катастрофою  в  історії  людства. 
Ім’я їй —Чорнобиль.

Красивою та багатою була Чорнобильська 
земля з її врожайними полями, садами, річками та 
озерами,  але  тільки  до  квітневої  ночі  1986  р. 
Відтоді ця земля стала називатися "зоною”.

Першими до реактора через кілька секунд 
по  тривозі  прибули  пожежні  ВПЧ-2  по  охороні 
АЕС на чолі з начальником караулу В.Правиком. 
За  караулом  Правика  прибув  караул  його 
бойового  побратима  лейтенанта  Кибенка.  Вони 
ринули  у  вируюче  полум’я  –  у  смертельну 
радіацію не за  наказом командира,  а  за  законом 
совісті, рятувати станцію і людей, не думаючи про 
себе,  хоча  добре  усвідомлювали  небезпеку.  28 
чоловік двох караулів  затулили собою не тільки 
станцію,  а  й  Європу  -  В.Правик,  В.Кибенок,  Л. 
Телятников,  М.Ващук,  В.Ігнатенко,  В.Тишура, 
М.Титенок,  Б.Алишаев,  І.Бутрименко,  М. 
Головненко,  А.Хахаров,  С.Комар,  А.Король, 
М.Крысько,  В.Легун,  С.Легун,  А.Найдюк,  М. 
Нечипоренко,  В.Палачега,  О.Петровский,  П. 
Пивоваров,  А.Половинкин,  В.Прищепа, 
В.Прищепа,  М.Руденюк,  Г.Хмель,  І.Шаврей, 
Л.Шаврей. Шість чоловік загинули майже відразу. 

Вічна  їм  пам’ять,  низький  уклін.  Вічна 
слава героям!

Учні  6  Б  класу  підготували  та  провели 
лінійку  «Чорнобиль, День скорботи».

Бідненко В.М.
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