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російської мови і бібліотекар. Також їм
подобаються великі перерви, серед уроків
Перший раз у перший клас
найбільше математика і малювання. Дівчатка
Шкільна родина поповнилася новими
повідомили, що їм подобається доброта
учнями. Цього року до школи прийшли 17
вчителів, які розуміють учнів..
першокласників. Їх радо зустріла класовод 1 класу
Коломієць Галина Михайлівна.

21 вересня – Міжнародний день миру

20 вересня у нашій школі для учнів 1- 4
класів відбулось свято «Голосуємо за мир», яке
підготувала і провела педагог–організатор
Шульга М.О.

Ми – п’ятикласники!
Кожного року наша школа приймає на
навчання дітей у 5 клас з Мартусівки і Процева. Ці
діти ніколи не були в нашій школі і нам дуже
хотілось дізнатися їх враження про школу.

Учні 5 класу разом з учителькою Кисіль Н.В.
Тому десятикласники взяли у них інтерв’ю.
Діти нам розповіли, що їм дуже подобаються
вчителі,
особливо
математики,
англійської,

Діти виконали веселі пісні про мир. По
закінченні свята учнів із задоволенням
малювали
малюнки на асфальті. А
другокласники на уроці трудового навчання
(класовод Чабан Н.О.) виготовили сонечка, які
посміхаються і зігрівають усіх своїми теплими
промінцями

Загальношкільні батьківські збори

11 вересня відбулися загальношкільні
батьківські збори. На зборах виступила директор
школи Білощицька В.І. з доповіддю «Аналіз
діяльності школи за 2011-2012 навчальний рік та
основні напрямки роботи на 2012 – 2013
навчальний рік».
Батьки обговорили питання про підвіз учнів
школи, про організацію харчування, про залучення
учнів до громадсько-корисних робіт. Батьки 6-го
класу підняли питання про доцільність введення
годин
лікувальної
фізкультури.
Вирішили
проводити ранкову гімнастику для учнів не лише
початкової школи, а й для учнів 5 – 11 класів.
Обрали батьківську раду школи.
Батьківска рада школи
1 клас – Мохначук Лариса Олександрівна
2 клас – Носач Дмитро Володимирович
3 клас – Пасічник Світлана Володимирівна
4 клас – Фартух Ніна Михайлівна
5 клас – Головаха Алла Петрівна
6 клас – Коломієць Наталія Миколаївна
7-А клас – Самойленко Ольга Іванівна
7-Б клас – Стрельнікова Наталія Петрівна
8 клас – Гойко Алла Павлівна
9 клас – Миронюк Лілія Михайлівна
10 клас – Мохначук Лариса Олександрівна
11 клас – Коцар Алла Володимирівна
Місячник здорового способу життя
Традиційно в школі у вересні проводиться
Місячник здорового способу. Другий тиждень
місяця присвячений змаганням з футболу. Змагання
між класами завершились з такими результатами:
5-6 класи: І місце - 6 клас, ІІ місце - 5 клас.
7-8 класи: І місце - 8 клас, ІІ місце – 7-А клас.
ІІІ місце – 7-Б клас.
Гра між 9-11 класами була найзахопливішою
і
закінчилась таким розподілом місць: І місце – 11
клас, ІІ місце – 9 клас, ІІІ місце – 10 клас
Для учнів 3-4 класів проведені «Веселі
старти». Виграли учні 4 класу.

Клуб цікавих зустрічей
У школі працює Клуб цікавих зустрічей.
До нас в гості завітала олімпійська чемпіонка
О.А.Череватова. О.А.Череватова здобула бронзу
в греблі на байдарках у 2004 році на літній
Олімпіаді у Афінах.
Зустріч була цікавою і пізнавальною.
Вона закінчилась дружньою грою з волейболу
між збірними командами учнів школи і вчителів.
На цю гру прийшла подивитися майже вся
школа, адже цікаво було спостерігати як грають
вчителі. Вони з невеликим відривом здобули
перемогу.

Гребля на байдарках і каноє
Веслування на байдарках і каное —
веслувальний
вид спорту,
в якому
використовуються човни двох типів: байдарки
та каное. Є олімпійським видом спорту з 1936
року
(вперше
був
представлений
на
олімпійських іграх 1924 року
в якості
неофіційного виду).
Міжнародні змагання з веслування на
байдарках та каное проводяться під егідою
Міжнародної федерації каное (ICF). В Україні її
представником є Федерація каное України, що є
правонаступницею
Федерації
України
з
веслування на байдарках та каное.
Першу золоту медаль серед українських
веслувальників на чемпіонаті Європи в 1957
здобув Яциненко Євген. Українські спортсмени
вибороли 18 золотих медалей на Олімпійських
іграх, 81 золоту медаль — на чемпіонатах світу
і 38 золотих - на чемпіонатах Європи
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