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Дорогі вчителі!
Вітаємо Вас від  усього   учнівського

колективу  із професійним святом – Днем учителя!
Бажаємо Вам: основне – здоров’я, щастя, наснаги,
терпіння,  творчих  злетів  та  оригінальних  ідей.
Адже саме Ви для  нас,  немов друзі  і  батьки,  які
піклуються про нас і навчають. Зі святом!

Веселі  теревені
В  сьогоднішньому  випуску  ви  зможете

відкрити  для  себе  нові  відомості  про  ваших
улюблених учителів! 
- Валентино Іванівно,- запитуємо директора школи,
-  чому  саме  педагогіка?  Адже  є  безліч  інших
професій?  
-  Тому,  що  з  дітьми  працювати  –  це  цікаво!
Кожного  дня  відкриваєш  щось  нове  і  ти  можеш
бачити як змінюються і дорослішають наші діти та
відчувати, що саме ти до цього причетний. 
    Запитуємо  у  заступника  з  навчально-виховної
роботи Марії Іванівни:
-  Який  клас  вам  подобається  найбільше?  І  чи  є
взагалі такий клас?
- У мене всі класи улюблені, і з кожним пов’язані
тільки найкращі спогади.

А зараз запитання заступнику з виховної роботи
Оксані Миколаївні: 
- Чи була у Вашому житті людина чи обставина, яка
змінила Ваш погляд на оточуючий світ? 
- Так, були такі люди. Це – моя мама і мій вчитель.
     Наше запитання до вчителя української мови і
літератури Надії Петрівни: 

-  Якби  Ви  були  міністром  освіти,  що  б  Ви  в
першу чергу змінили?
-  Насамперед,  зменшила  кількість  предметів  у
шкільній програмі.
    Наш мікрофон даємо Наталії Олександрівні: 
-  Зараз  ви  учитель  початкових  класів,  зробіть
опис себе як учениці.
 - Я була слухняною, відповідальною ученицею.
Завжди брала участь у всіх шкільних заходах.
-  Ми  завітати  до  вчителя  біології  Олени
Василівни: 
- Скажіть відверто, якби у Вас був один мільярд
гривень, що б ви змінили за ці гроші?
- Змінила б всю систему освіти в Україні.
   Зараз запитання Ніні Володимирівні, вчителю
фізики: 
- Чи нагадує Вам хтось з учнів школи відомого 
фізика  і чому? 
- Таке враження, що всі Енштейни, бо всі 
безбашені.
    Запитання  адресуємо  вчителю  математики
Надії Віталіівні: 
-  Якби Ви відкрили таємниці часу та простору і
змогли подорожувати в  часі,  чи захотіли б Ви
щось змінити в своєму житті?
-У своєму житті я б нічого не змінювала, бо мої
перемоги і успіхи  це -  мій життєвий досвід.
    Запитання  адресуємо  Олені  Олексіївні,
вчителю зарубіжної літератури: 
-   Хто  з  літературних  героїв  Вам  найчастіше
зустрічається серед учнів нашої школи?
-  Є  два  найяскравіших  персонажі:  Пепі  довга
панчоха і Том Сойєр.
    Олена Іванівна, вчитель хімії: 
-  Якби  у  Вас  не  було  можливості  стати
педагогом,  яку  професію  Ви  б  обрали?
-  Мабуть  обрала  б  професію  ландшафтного
дизайнера.

Ми  дякуємо  вчителям  за   відверті
відповіді.  Тож до наступних зустрічей! 

Тетяна Миронюк, Світлана Степуренко
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 Київський національний університет
культури і мистецтва 

Шкільні  роки  невпинно  йдуть  вперед.  І
незабаром настане час, коли ми станемо на чергову
сходинку  життя  -  навчання  майбутній  професії.
Щоб вірно обрати професію, слід ще в шкільні роки
здійснювати  пошук  -  знайомитися  з  наявними
професіями,  їх  особливостями.  Нещодавно  група
учнів  нашої  школи  побувала на  Дні   відкритих
дверей  в  Київському  національному  університеті
культури  і  мистецтв,  яким  керує  один  з  відомих
ректорів Михайло Поплавський.

Тут  зібрались   школярі  з  різних  районів
Київської області.   Університет  себе презентував,
як лідер серед вищих навчальних закладів України.
Майбутнім  абітурієнтам  була  проведена  екскурсія
стінами  університету.   Викладачі  розповіли,  що
навчання  студентів  проводиться  з  використанням
нових   інформаційних  технологій.   Багатьох
випускників зацікавили професії, які можна здобути
в цьому навчальному закладі .

Змагання з волейболу
В останній день навчання в спортивному залі

відбулись  змагання з  волейболу  між  командами
дівчат і хлопців з 8-11 класів. Крім школярів до залу
завітали  вчителі  і  батьки  учнів  нашої  школи.
Дорослі вболівали за своїх дітей, підтримували їх, а
пізніше намагались перемогти школярів.  Спочатку
перемогли  команду  8   і  10  класу,  збірну  школи,
проте програли команді 9, 11 класу  і команді села.
Усі учасники отримали солодощі від спонсора свята
Яківюка І.В., генерального директора ІБК.

Майже щодня учні спішать на тренування до
спортивного  залу,   адже  незабаром  районні
змагання  з  волейболу,  де   наші  команди  дівчат  і
хлопців  намагатимуться  показати  найкращі
результати.

Літературно-меморіальний музей
«Будинок Т.Г.Шевченка»

   30  жовтня  учні  нашої  школи  відвідали
літературно-меморіальний  музей  «Будинок
Т.Г.Шевченка».  Школярам  надовго  запам’ятається

цікава  і  змістовна  екскурсія,  яку  провели  для
старшокласників досвідчені  екскурсоводи.  Діти
дізналися  багато  нового  про  перебування
Т.Г.Шевченка  в  Україні  у  50-х  роках  ХІХ
століття . Не хотілося залишати затишну садибу,
на  подвір’ї  якої  ще  досі  росте  шовковиця,
посаджена великим Кобзарем.

                             
    Було зроблено багато фотознімків напам’ять
про  цю  цікаву  подорож.  Старшокласники  ще
довго  обговорювали  маленькі  відкриття  про
великого  поета,  які  вони  зробили  під  час  цієї
екскурсії.  
   

День Українського козацтва

14  жовтня  українці  відзначають  свята
Покрови  Пресвятої  Богородиці  й  День
Українського  козацтва.  Пресвята  Богородиця
вважається  покровителькою  українського
козацтва.  Запорожці  мали  на  Січі  церкву  на
честь Покрова Пресвятої Богородиці.

Козаки настільки вірили в силу Покрови
Пресвятої  Богородиці  і  настільки  щиро  й
урочисто  відзначали  свято  Покрови,  що
впродовж століть  в  Українi  воно  набуло  ще  й
козацького  змісту  і  отримало  другу  назву  –
Козацька Покрова. 

1942  року  у  цей  день  було  офіційно
утворено  Українську  повстанську  армію,  тому
традиційно це також день УПА.

На честь  цього  свята  в  школі  відбулася
тематична лінійка «Козацька доба». Розумна С.І.
та Бабич Сніжана, учениця 11 класу підготували
цікаву інформацію про історію козацтва, звичаї
козаків,  про  зброю  та  відомих  українських
гетьманів.

Газету підготували: учні 11 кл Коваль Олег,
Шум Надія, Коваль Н.П.,  Бабич О.М.
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