
 

 

 

З 10 по 14 листопада в нашій 
школі проходив тиждень 
біології. 

В рамках тижня були цікаві 
години спілкування, де вчитель 
біології—Кость Надія Петрівна 
розповідала цікаві факти про 
птаха 2014 р. Стрижня чорного. 
На иолодшому корпусі були 
проведені різні пізнавальні ігри 
та забави, найактивніші отри 

 

 

 

мали со-
лодкі 
призи. 

 Також був проведений захід  

для старшокласників під назвою 
«Кавоманія». Адже усі учні школи 
полюбляють цей напій, але нічого 
про нього не знають.  

На заході ми всі дізнались про 
користь яку приносить кава і шко-

ду. Про її приготування і різно-
манітність. А ще про її походжен-
ня і батьківщину. 

Наприкінці заходу було проведе-
но вікторину, з метою перевірки 

 

 

22 листопада вся 

країна в жалобі за за-

гиблими через геноцид  

33-іх років.  

Наша школа теж 

не забуває цю 

дату. Тому учні 

10 класу з допо-

могою сільсь-

кого бібліоте-

каря, Про-

копчук Ната-

лею Йосипів-

ною, підготу-

вали  

 

 

виховний захід про 

події тих жахливих 
часів. Увесь захід су-

проводжувався фото-

хроніками та тематич-

ними піснями. 

Випуск № 72 Листопад, 2014р. 

У цьому номері: 

Кавоманія 1 

Голодомор 1 

Поради  
психолога 

2 

Вони закрили 
нас крильми 

2 

Весела  

перерва 

2 



концерт-реквієм під 
назвою «Вони закрили нас 
крильми». 

Вони – «Небесна сотня», 
покр вителі нашої держави. 
Учні нашої школи довго 
готувалися і хвилювалися 
перед виступом. Були ска-
зані факти, зачитані вірші і 
заспівані пісні. В кожному 
слові було частинка душі і 

 

 

 

21 листопада не лише день 
пам’яті Архистратига 
Михаїла, який є небесним 
воїном, а й річниця Євромай-
дану та з недавнього часу – 
День Гідності та Свободи 
України. В цей день по всій 
Україні згадувалися події в 
Києві. Наша школа не зали-
шилася осторонь і провела 

вони старалися донести, те 
головне, що тримали у се-
рці. 

У підготовці до концерту 
також брала активну 
участь завідувач сільським 
будинком культури Фе-
дейко Мирослава Микола-
ївна. Яка заспівала зі декі-
лька тематичних пісень. 

 

6.       Не гуляти поблизу пусти            

         рів, нежилих приміщень,     

          будівельних майданчиків  

           тощо. 

7. За жодних обставин не          

          сідати в автомобіль до не                     

           знайомих людей. 

8. Не перебувати одному на     

           вули-
ці в темну 
пору доби. 

 

 

 

ПАМ’ЯТКА ПІДЛІТКАМ 

Як не стати жертвою злочину 

 

1. Не носити коштовних 
прикрас, мобільних те-
лефонів. Не вдягати 
одяг, що провокує. 

2. Не розмовляти з незна-
йомими людьми. За жо-
дних обставин не відчи-
няй двері незнайомим. 

3. Не носи із собою вели-
ких сум грошей 

4. Не приймати подарун-
ків від незнайомих лю-
дей. 

5. Не входьте до ліфту або 
інших темних примі-
щень із незнайомою лю-
диною. 

 

 

 

Ну, Петя, раз ти ходиш 
до школи, скажи, скільки 
буде двічі по два? - Запи-
тує тітка. - Чотири. - Пра-
вильно. Ось тобі за це 
чотири цукерки. - Ех, як-
би знав, сказав би 
"шістнадцять"! - Засмути-
вся Петя. 
 
                 *** 

- Донечко давай покаже-
мо, як ми вивчили всі мі-
сяці року. Ну! .. Сі ...? 
- Чень! 
- Лю ...? 
- Тий. 
- Ну, давай 
сама! 
- Зень, Тень, 
Вень, Вень, 
Пень, Пень, 


