
З 02 по 17 червня 2011 

року на базі школи знову 

працював пришкільний  

табір денного перебування 

“СОНЕЧКО”. У 

цьому році у ньо-

му оздоровлюва-

лося 120 учнів 

школи. На урочи-

стому відкритті табірної змі-

ни звучало багато пісень. 

Діти кожному загону приду-

мали назву та девіз.  Куди 

не прямувала б дітвора, 

вони постійно вигукували 

веселі речівки та девіз заго-

ну. Вихователі табору стара-

лися зробити відпочинок 

дітей цікавим та веселим. 

Кожен день у 

таборі мав свою 

назву і всі заходи 

були пов’язані із 

нею. Це: день 

“У країні 

знань” , 

“Спортивна 

олімпіада”, “Квіткова ора-

нжерея”, “Ой, на Івана, та 

й на Купала”, “Принцеси 

мого дитинства” та багато 

інших. А також кожен день 

був присвячений одній із 

країн світу. Діти знайоми-

лися із історією, географіч-

ним розміщенням, тради-

ціями, культурою цієї краї-

ни. Таборяни здійснили 

заочні подорожі у Великоб-

ританію, Швецію, Брази-

лію, Австралію, Японію, Китай, 

Італію, Австрію, Індію, Болгарію, 

Голландію, Ісландію, 

а закінчили подоро-

жувати Україною. 

Табірний день щодня 

розпочинався робо-

чою лінійкою, на якій команди-

ри загонів здавали командиру 

табору  звіт про явку дітей та 

урочисто піднімали прапор табо-

ру.           

  17 червня відбулося урочисте 

закриття табірної зміни. Звуча-

ли пісні, вірші та було багато 

танців. Кращих таборян наго-

роджували грамота-

ми табору.  
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Протягом червня –

липня триває підго-

товка приміщення 

школи до нового 

навчального року. 

Радує, що всі учні докладають 

багато зусиль:  створюють зати-

шок у своїх класних кімнатах, 

вирощують чудові вазони, до-

глядають за квітами на шкіль-

них квітниках, щоб у вересні 

школа зустріла всіх гарною та 

ошатною. 

Учні 5,6,7,8 класів крім цього 

доглядають за овочами на шкі-

льному огороді. Вони вирощу-

ють моркву, столовий буряк,  

огірки, капусту, квасолю, щоб 

забезпечити шкільну їдальню 

цими продуктами на зиму. Адже 

вирощене власними руками 

набагато смачніше. Учні 10 

класів на чолі із класними кері-

вниками Вдов’як Аллою Іванів-

ною та Челей Юлією Богданів-

ною протягом усього літа пра-

цюватимуть на квітниках. Вони 

будуть створювати “парад квітів 

біля школи”. 

Косметичні ремонти у класах 

проводять прибиральниці 

приміщень школи, а також 

майстер поточного ремонту 

Крисак Михайло, під керів-

ництвом завгоспа школи Андро-

сюка Віктора.  

Дякуємо дітям, батькам, вчите-

лям, молодшому обслуговую-

чому персоналу, всім, хто допо-

магає перетво-

рювати нашу школу 

в  сучасний нав-

чальний заклад. 

Червень, 2011 р. 

І н ф о р м а ц і й н и й  в і с н и к  
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Зверніть  

увагу !!! 

Наступний  

номер газети 

«Шкільний 

дзвінок»  

вийде  

у вересні  

2011 року. 

До зустрічі! 

Табір «Сонечко» 1 

Підготовка школи 

до нового навчаль-

ного року 

1 

Результати нав-

чальних досягнень 

учнів за 2010-

2011 н.р. 

2 
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Пікнік на Ме-

моріалі Слави 

2 

У цьому випуску 



 Закінчився 2010-2011 навчальний рік. Учні 

школи відпочивають. Дехто поїхав до бабусі, 

дехто відпочиває в оздоровчому таборі, наби-

раючись сил для набуття нових знань. Дирекція 

школи проаналізувала, а з якими ж результата-

ми закінчили учні школи навчальний рік? Вияв-

ляється у нас є 18 відмінників (9% учнів школи), що на 2 

учні менше, ніж в минулому році,  72 учні закінчили рік з 

достатнім рівнем знань (36,5%), 94 учні—з середнім рівнем 

(47,6%), а 13 учнів закінчили з початковим рівнем (6,6%), 

це на одного учня менше, ніж в минулому році. У порівнянні 

з минулим навчальним роком рівні навчальних досягнень 

дещо знизилися.  

        Серед причин, що впливають на зниження рівня знань 

учнів педагогічний колектив вбачає декілька: 

-відсутність інтересу учнів до навчання; 

-низька зацікавленість батьків навчанням дітей; 

-низький рівень читання учнями художньої 

літератури; 

-а також свою негативну роль відіграє теле-

бачення та надмірне захоплення комп’ютер-

ними іграми і мобільними телефонами. 

справжню гулянку: сміх та пісні, спиртні 

напої та варіння ухи. І все це відбувалося 

на кладовищі ! Біда ще й у тому, що поряд 

з молодими мамами гуляли їхні діти. Що 

ми можемо чекати від майбутнього поко-

ління ? Якої поваги до таких же хлопчаків, 

які піднімалися в атаку під ворожі кулі ? 

     Пригадується сюжет художнього фільму 

«Ми з майбутнього» (Російська Федерація). 

Події розгортаються в наші дні, де четверо 

юнаків ходили у Москві у фашистській 

формі, з татуюванням зі сфастикою, відк-

ликались на прізвиська «фюрер», 

«борман». Вони були “чорні археологи”, які 

Прикро, що у наш бурхливий час, ми ча-

сто забуваємо про повагу і пам’ять. Ме-

моріал Слави у нашому селі—це святе 

місце. Тут лежить 530 солдат, які віддали 

своє життя за визволення нашого села від 

фашистських загарбників. У ті далекі во-

єнні роки молоді хлопці жертвували влас-

ним життям за мирне сьогодення, щоб ми 

мали можливість працювати під мирним 

небом, виховувати дітей, відпочивати. 

Але сучасна молодь, чи то із власної неви-

хованості, чи власної неосвіченості не 

знайшла кращого місця для відпочинку як 

Меморіал Слави. Тут вони влаштували 

знищували поховання солдат часів вій-

ни. І ось, за іронією долі, вони потрапля-

ють у 1941 рік. Війна… Навколо гинуть 

такі ж молоді хлопці, як вони, підніма-

ються в атаку проти танків з однією гра-

натою чи з останнім патроном. Вони 

самі беруть участь у бою. І тут вони розу-

міють, що це були справжні герої. Їх 

світогляд міняється. Провернувшись 

назад, вони стають іншими людьми. 

     Ми не можемо відправляти машиною 

часу всіх у 1941-1945 роки, але і мовча-

ти про ці події не маємо права. 

     Люди повинні пам’ятати ! 
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зовнішнє незалежне оцінюван-

ня. А потім цікаве студентське 

життя. Учні 11 класу отримали 

атестати про повну 

загальну середню 

освіту. Вчителі, ба-

тьки, учні 10 класу 

та майбутні першо-

класники бажали 

випускни-

кам здобути 

омріяну про-

фесію, зу-

стріти в житті 

незрадливе 

кохання.  

Прощавай, рідна школо! 

  29 травня від-

бувся випускний 

вечір для учнів 

11 класу. 15 

одинадцятиклас-

ників йдуть у до-

росле життя, вони успішно 

здали державну підсумкову 

атестацію, а попереду їх чекає 
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