
                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         
        Осінь, осінь, листопад, 
        Жовте листя стелить сад, 
        За моря в краї далекі 
        Відлетіли вже лелеки. 
        Хмари небо затягли, 
        Вітер віє з-за гори, 
        Ходить осінь листопадом, 
        Жовте листя стелить садом.                               
 

 
 
 

    Свято  осені в віршах , піснях,  танцях.. 

       Математичний тиждень  

      Майбутнє Апостолівщини 

       Сходинки до олімпу 

                 АФІША 
 



 

Ах, Осене, яку красу несеш в собі!  

Міняєш барви і пейзаж…. 

Ми пропонуємо тобі 

Прийти до нас на вернісаж. 

Ти на Землі змінила все 

Вдягла у золото пожеж,  

А діти цю красу несуть 

На виставку – і в душу теж! 

   У нашій школі стало доброю традицією щоосені святково 

відзначати свято "Осінні настрої", коли природа надзвичайно 

багата на дари осені, а сонячне проміння дарує  останні теплі 

промінці. 

  Це насичене й веселе дійство відбулося в шкільному 

фойє. Цьогорічна виставка «Осінні настрої», яка відбулася  в 

першу неділю жовтня, здивувала всіх багатством витворів.  Нікого 

не залишили байдужим різнокольорові екібани, чудові букети з 

елементами художнього оформлення, складні квітково-фруктові 

композиції, прикрашені дарами осені, пожовклим листям. Деякі 

роботи сповнені глибоким символічним змістом, інші – тонким 

гумором, проте всі відзначаються національним колоритом, притаманним лише творчій душі. 

 Приємно відзначити, що всі учні виявили творчий підхід, 

вишуканий смак та неабияку фантазію 

при створенні своїх робіт. 

    Ось на порозі чарівна золота осінь, вона завітала зі своїми 

дарами і до школярів  молодщої школи. Заздалегідь учні 

готувалися до цього дня. Були випущені стіннівки, 

проведений конкурс малюнків. І ось свято розпочалося! 

Першим осінь зустріли учні початкових класів.Діти 

потрапили ніби у чарівну казку, де балом правила Цариця 

Осінь- ведуча свята Подляцька Анастасія .Разом з нею учні 

співали, 

танцювали, 

читали вірші, відгадували загадки, грали в ігри. 

Радощам дітей не було меж! Малеча показала, що 

вміє не тільки навчатися, а й бути акторами, 

танцюристами,співаками. 

 5 – 7 класи також підготували пісні та вірші  про 

осінь ,  запальні танці, веселі сценки, лунала чарівна 

осіння мелодія на піаніно.  

17 жовтня , заключний день свята, в актовому залі 

Апостолівської ЗШ №1 проводилися вечори. На 

вечорах були присутні учні старшої школи, які 

представляли з класом власні номери в номінаціях: 

хореографія, співи, народна творчість та сценки.Всі приготування оправдали сподівання 

учасників, бо свято вдалося на славу. Всім було дуже цікаво і весело.  
Всі присутні отримали великий заряд позитивних емоцій. 
 
                                                            Подляцька Анастасія, спец кор. газети 

 



 

       Увага! Увага! 

Не слухайте мимоволi. 

Тиждень науки 

Вiдкривається в школi. 

Тиждень казковий, незвичний. 

А зветься він — математичний. 

Хто розум, увагу, винахідливість має, 

Нехай у гостi до нас завітає. 
 
  З 13 листопада  по 24 листопада у 
Апостолівській загальноосвітній І-ІІІ ступенів № 1  була організована і  проведена декада 
предметів фізико-математичного циклу, метою якої стало необхідність  викликати, 
підтримати та примножити інтерес до предметів математики, фізики та інформатики як 
інструменту удосконалення розумових здібностей учнів школи. Основним напрямком 
роботи під час проведення декади стала спільна діяльність учнів та вчителів по 
організації та проведенню позакласних заходів з предмету, створення атмосфери 
виникнення стійкого інтересу до точних наук, можливість розвитку власних творчих 
здібностей. 

 
 Великий інтерес учнів викликали виставка газет у яких 
прийняли участь учні 5-11 класів . Під час декади вчителями 
були проведені : Соколовська Л.А. « Математичні перегони», 
Москальченко Н.Г. « У світі математики», Лавська Я.С.  « 
Турнір юних математиків», Федько Ю.Л. « Найрозумніший», 
Голубченко Т.О. « Кращий фізик року».  
В рамках декади був проведений конкурс на кращий твір « 
Життя без математики, фізики та інформатики» у якому 
перше місце зайняла учениця 11 класу Ситнікова Світлана. . 
 Непомітно промайнули два тижні, було проведено багато 
різноматних заходів. 
Два тижні сумісної діяльності учнів та вчителів, спільних 
зусиль та відкриттів! 
              Лавська Я.С. , керівник МО математичних наук 



 

 

 З квітня 2017 року починає свою діяльність невеличка ініціативна 

група(секта) яка складається з 5 чоловік. Наша команда - Лушин А., 

Ситнікова С.,Маломуж А., Маломуж В., та вчитель історії Гулькова Ю.В., 

відвідує всі тренінги ДОАМС для написання власного проекту. Далі наша 

команда відвідує засідання робочої групи з написання стратегії 

Апостолівської ОТГ на 2025. Натхненими та бадьорими наша молодь 

відвідує м.Дніпро. 9-10 червня ініціативна молодь Апостолівської ОТГ 

брала участь у Молодіжному Форумі DOBREDIY. На цьому форумі 

зібралися молоді представники ОТГ – учасники Програми DOBRE з 

Дніпропетровської та Харківської областей. Зокрема з Апостолівської ОТГ брало участь 5 

молодих та перспективних мешканців. На форумі кожен учасник багато чому навчився та 

зарядився енергією, яка необхідна для втілення власних ідей у громадах.Опісля форуму у нас 

з’явилося невеличке домашнє завдання – організація та проведення І Молодіжного Форуму 

DOBREDIY. 19 червня в міськраді був проведений молодіжний форум DOBRE ДІЙ. У зв'язку з 

тим що в нашій громаді неактивна молодь - на форумі було присутньо 2 учасниці. Головне 

завдання форуму полягало в тому, що кожен 

учасник повинен був ознайомитись з поняттями 

(Що таке Проект ДОБРЕ?,Щотаке ДІЙ? і тд.) а 

також кожен учасник мав право дізнатися про 

проекти які втілювалися у нашій громаді і 

запропонувати власну ідею майбутнього проекту. 

Наприкінці форуму учасники та організатори 

визначилися з проектом - "Літній кінотеатр" в 

Центральному парку біля напівзруйнованого 

фонтану. Шкода, що на форумі було дуже мало 

учасників , але наша команда не опускає руки та 

діє далі на користь нашійгромаді! 

Влітку наша команда відпочивала та заряджалася 

енергією на новий навчальний рік, відвідуючи завершальні засідання робочої групи з Розробки 

Стратегії. 

21 жовтня ініціативна молодь Апостолівської ОТГ брала активну участь у Форумі 

Відповідальних Людей у Кривому Розі. За інціативи Патріаршоїкомісіїу справах молоді УГКЦ 

(м. Львів) у співпраці з ГО "Жіноча Сотня м.Кривий Ріг", "ВАТРА. Простір щирого спілкування" 

та ГО "Об'єднаннявідповідальнихгромадян" (м.КривийРіг). Організаторам вдалось створити 

майданчик для діалогу та взаємодії молодих, активних, представників громадськості, церкви, 

бізнесу та влади.Упрограмі Форуму*: 

- Панельнідискусії: 

-1.«Як минуле творить сьогодення? Як можна на це вплинути?», 

-2.«Як сьогодні будує завтра? Спостерігачі чи творці?» 

Головні Ознаки Форуму : нові знайомства, теплі зустрічі та щирі розмови. 

Наша команда дуже вдячна організаторам та співорганазаторам такого чудового форуму. 

Трохи перепочивши ми взялися за остаточне засідання з формування складу Молодіжної Ради. 

Запросивши мешканців нашого міста до актової зали Апостолівської міської ради. Остаточно 

визначившись зі складом та обов’язками кожного учасника Молодіжної Ради, в неповному 

складі поїхали у подорож.  

3-5 листопада учасники Молодіжної Ради відвідали ІІ Форум Відповідальних Людей.Інновації. 

На форумі були присутньо більше 100 людей, молодих, ініціативних, натхненних та впевнених. 

Зарядившись неймовірною енергією від драйвових спікерів та безпосердньо від учасників 

форуму, бадьора молодь Апостолівської ОТГ поїхала назад до маленької Батьківщини… 

                                                                          Маломуж А. спец. кор.. газети 



 

 

 

 

 

"Отсутствие достойных противников облегчает победу, но умаляет ее 

значение..." 

Наполеон 

Нематеріальні форми мотивації школярів до навчання на 

високому науковому рівні є важливим чинником їхньої 

майбутньої успішної соціалізації. "Не хлібом єдиним живе 

людина" - є дійовою гуманітарною формулою для багатьох 

прагматично-продуктивних сфер суспільного життя. 

Місія шкільного "олімпійського" руху полягає не стільки у 

виявленні унікальних талантів - життя саме винесе їх рано чи 

пізно на гребінь слави - як у мотивації бажання якомога 
ширшого кола школярів до життя на рівні досягнень сучасної наукової думки.  
Традиційно в нашій школі протягом жовтня і листопада відбулися шкільні предметні олімпіади. 

Учні Апостолівської першої  проявили свою ерудицію, критичне мислення, наполегливість. 

 Перемогли як завжди найсильніші: 

Біологія: Таран К.(8-Б), Подляцька А.(10-Б), Крохмаль 

А.(9-А), Головенко А.( 8 –А),Кравчук В.(9-А). 

Географія : Таран К.(8-Б), Маломуж В.(9-Б), Маломуж А.( 

10-А),. 

Економіка: Геруцький А (11 – А). 

Математика: Рудкін С. (6 клас – філія), Черемпей С.( 7-Б), 

Крохмаль А. ( 9 клас – філія),Листопад В.( 10-А), Лушин 

А.(11-А). 

Історія: Маломуж А.( 10-Б ), Копійко А.(11 –А). 

Українська мова та література:  Маломуж А.( 10-Б ),   

Ситнікова С. (11 –А). 

Правознавство: Володіна О.(10-А). 

Хімія: Подляцька А.(10-Б). 

Англійська мова: Вихристюк А.(10-Б). 
 
 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

                Заходи на грудень 
 

Свято до Дня Збройних сил України: 

 

 1 Малюнки «Козацькому роду нема переводу» -1-4 класи; 

 2 Заходи присвячені воїнам АТО – 5-11 класи;  

3 Спортивне свято «Ігри патріотів». -10-11 класи. 

 

 

 

 

 

                  Новорічні свята 

 

             Краща ялинка в класі. 
         Конкурс новорічних плакатів. 
         Новорічні ранки та вечори. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Над газетою для вас працювали: 

Маломуж Анна, Подляцька Анастасія,  

Вихристюк Аліна, Попов Денис  та 

куратор газети Бут Лариса Степанівна 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


