
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Хто читає цю газету , знає в школі всі секрети! 

 
 

 

 

 

                                         

 

 

                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дорогі друзі, вірні читачі нашої шкільної газети!  
Ось і пройшли приємні зимові канікули, залишаючи позаду гамірні та 
веселі новорічно-різдвяні передзвони… Попереду ж нас чекають нові 
звершення, нові сподівання та незабутні враження, які тільки може 
дарувати чарівна пора шкільного дитинства. “ Школяр Інформ” бажає 
всім Вам сил, наснаги, здобутків і тільки приємних миттєвостей у 2018 
році. Прагніть знань, будьте допитливими, енергійними, радісними і 
пам’ятайте, що всі Ваші зусилля докладені сьогодні, у майбутньому 
повернуться Вам сторицею!  
З повагою редакція завжди Вашої газети «Школяр Інформ» 

 

   Зимові розваги у школі. 

      День Соборності. 

  День пам`яті героїв Крут. 

        Шкільні новини. 

               Афіша 



 

 

 

 

Нарешті вона прийшла – довгоочікувана зима! Справжня , іскриста, пухнаста,  бадьора. Вулиці, 

ще вчора  по-осінньому похмурі, суцільно вкриті білим снігом, і сонце переливається в ньому 

сліпучим блиском. 

    23 січня , на шостому уроці, в нашій школі відбувся загальний урок здоровя під назвою 

«Зимові розваги». Адже зима -  це пора радості, сміху, а найголовніше - справжніх зимових 

розваг. 

   Зимові розваги бувають різними: можна ліпити сніговиків, грати в сніжки, кататися на санках, 

лижах  тощо. 

         Хтось перший ліпить сніжку та кидає її в когось із друзів: ось тут і розпочинається 

справжня "битва" - "битва" сніжками.  Хтось  почав кататися на санках, ліпити сніговиків та інші 

снігові скульптури. 

      Взагалі, зима - чудова пора року, тому що в собі вона приховує найбільше цікавих, корисних 

та приємних розваг. Ось чому вона мені найбільше подобається.  

                                                                    Маломуж Анна ,10-Б, спец .кор газети 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



22 січня. День Соборності (день Злуки) 
Українська мрія - єдність, свобода і незалежність. Основа державності, якої споконвіку 

намагалися позбавити цю прекрасну частину земель всі її так звані сусіди, прикриваючись 

«високими» інтересами, час від часу набувала цілком ясні обриси. Так сталося і на початку 1918-

го. У цей січневий місяць у запалі революційних змін була створена Українська Народна 

Республіка, відома як УНР. Більш того, на тих територіях, 

які входили до складу колись потужної Австро-Угорської 

імперії, була утворена ЗУНР - Західноукраїнська Народна 

Республіка. Вже до кінця року, в грудні 1918-го у Фастові, 

з гарячим бажанням втілити українську мрію в реалії, 

лідерам цих двох держав вдалося підписати своєрідний 

поєднувальний договір. Цей договір увійшов в нашу 

сучасну історію як «Акт злуки» і 22-го січня 1919-го року 

він був публічно оприлюднений в Київській столиці на 

знаменитій 

Софійській площі. Набираюча обертівмашина 

кривавої диктатури, яка прийшла на зміну 

колишніх «консерваторів» поспішила зламати і 

ці сміливі починання вільного українського 

народу. Вже буквально через кілька місяців 

більшовики увійшли в Київ, Закарпаття 

окупувала Чехословаччина, а Східну Галичину - 

поляки. А далі ... Акт злуки тоді так і залишився 

лише декларацією, але народ ніколи не втрачав 

надію, адже народ, який втратив надію просто зникає. 22-е січня 1990-го року. Мільйони 

українців вишикувалися в справжній живий ланцюг, що розтягся від Києва до Львова. Вони 

відзначали День Соборності, День своєї української єдності та свободи. 21-го січня 1999-го року 

відповідно до Указу Президента України № 42/99 День Соборності був закріплений на 

законодавчому рівні суверенної держави. Потім, 30-го грудня 2011-го року, відповідно до Указу 

Президента України № 1209/2011 під назвою «Про відзначення в Україні деяких пам’ятних дат і 

професійних свят», День Свободи, який раніше відзначався 22-го листопада був об’єднаний з 

Днем Соборності і свято набуло свою нову назву - «День Соборності та Свободи України». Після 

подій 2013-го - 2014-го рр.., революції Гідності і трагедії початку неоголошеної війни Росії проти 

України, окупації Кримського півострова і декількох обласних центрів на сході України «братнім 

російським народом», відповідно до Указу Президента України № 871 / 2014 від 13-го листопада 

2014- го року, святу повернули колишню назву. «Відзначати щорічно 22 січня – удень 

проголошення в 1919 році Акта злуки Української 

Народної Республіки та Західноукраїнської 

Народної Республіки - День Соборності України. 

Внести доУказу Президента України від 30 

грудня 2011 року № 1209 "Про відзначення в 

Україні деяких пам’ятних дат та професійних 

свят” зміну, виключивши абзац другий статті 1»- 

йдеться в Указі. Єдність і свобода робить нас 

гідними нащадками наших батьків! Будемо з 

трепетом зберігати цей безцінний скарб! Хай 

береже нас усіх Господь і слава Йому за цю 

прекрасну країну - Україну!  

 

 



 

29 січня. День пам’яті Героїв Крут  
Ця історія досі викликає неоднозначні оцінки. І це 

відбувається, як з боку суспільно - політичної свідомості 

обох держав, учасниць згаданої події, так і з боку суто 

історичного підходу вельми шанованих дослідників. 29 

січня 1918 року Збройне зіткнення на залізничній станції 

біля села Крути, яке розташовувалося на 130 - му кілометрі 

в північно-східному напрямку від Києва. Учасники події: 

невеликий загін з боку юної Української Народної 

Республіки (близько 600 чоловік) і знаменита Червона 

гвардія Радянської Росії , яка значно перевищувала своїх 

вимушених супротивників числом, бойовим потенціалом і 

досвідом. Результат бою не важко передбачити. У запалі громадянського протистояння, 

трансформації суспільного і політичного світогляду, в пікових точках переломних моментів, що 

стали низкою таких подій , які змусили нашу історію зазнати найглибших змін, цей бій ніяк не 

міг залишитися в забутті. Причини, з яких це сталося, для деяких очевидні, для деяких так і 

залишаться незрозумілими і навіть зовсім необґрунтованими, але вони мали місце бути. Як факт, 

який завжди залишається фактом - такою правдою, яку неможливо ані сховати, ані спотворити; 

лише на короткий час і лише під дією 

величезного страху. Але коли ця напруга 

слабшає, правда знову відкривається. Вона як 

світло, від якого тікає всяка темрява. А правда 

в тому, що народ України любить свою країну. 

Своєю кров’ю, душею і своєю працею він, як 

і будь-який інший народ, прагне до життя і 

благополуччя. Це було доказом , яскравим 

доказом, і насамперед самим собі. Указ 

Президента України про «День пам’яті 

Героїв Крут» № 15 /07, який 

відзначається 29- го січня 

був підписаний 15-го січня 

2007-го року. Цей День, не 

дивлячись ні на що, 

назавжди залишиться 

світлим в нашій пам’яті. 

День подвигу та прикладу 

для майбутніх і нинішніх 

поколінь. День надії і любові до своєї Вітчизни. День пам’яті 

Героїв Крут. В нашій школі було проведено ряд заходів, на яких було вшановано пам'ять герїв 

Крут.  

Виховний захід на тему: "ДЕНЬ ПАМ’ЯТІ ГЕРОЇВ  КРУТ. ЇХ ТУТ ТРИСТА, ЯК СКЛО, 

ТОВАРИСТВО ЛЯГЛО"; 

- Класний керівник 6 -А класу Бут Л.С. провела  тематичну бесіду під назвою "ТРАГЕДІЯ ПІД 

КРУТАМИ"; 

- Переглянуто відеоролик "ПАМ'ЯТІ ГЕРОЇВ КРУТ". 

 

 

           За матеріалами інтернет-видань. Рубрику підготував кореспондент  газети – учень11 класу 

Попов Денис 



 

 

 

Акція «Нагодуй пташку» 
 

Минулі теплі  дні. Перелітні 

птахи вже відлетіли у вирій, а 
зимуючі залишилися. Зима 

давно вступила у свої права. 
Скрутно пташкам в холодну 
пору. Туляться вони до 
людських осель, чекаючи на 

допомогу. 
 

 
Не залишилися байдужими до 

долі пернатих і наші школярі. 
Учн зі своїми батьками 
виготовили і принесли до школи 

чимало годівничок. Кожна 
годівничка особлива, зроблена з 
любов’ю. Всі вони різного 

розміру і кольору, але кожна 
має одне призначення – не  
дати пташкам загинути з 

голоду.  
 
 

 

 

 
Класні керівники           

розказавши діткам про те, чим 
пташки полюбляють ласувати 

взимку, вийшли на вулицю зі 
своїми учнями і розвісили 
навколо школи багато 
годівничок. Наші гуртківці  клубу 

«Ейкос»допомагали молодшим 
школярам закріпити «пташині 
їдальні» на деревах та насипати 
поживу для пташок. 
 

Як милує око кількість та 
різнобарв’я годівничок навколо 

школи. А ще приємно бачити 
пташок, які кожен ранок 
виглядають дітей, чекаючи на 

зернятка пшениці, насіння, 
крихти хліба чи жменьку пшона.  

Приємно знати про те, що наші 

школярі виростають справжніми 
шанувальниками природи. 
 

  



                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

Заходи на березень 
 
Шевченківські літературні свята «Шевченкові березини». 

05.03.18 

Участь у бібліотечному уроці районної  

дитячої бібліотеки  

 «Сторінками книг про кобзаря»  

Участь у шкільному та районному кон- 

курсах на кращий відгук  

дитячої прози. 14.03.18 

 

 
 

День здоров’я: до Всесвітнього дня боротьби з 
туберкульозом 
- Бесіди « Туберкульоз – чума ХХІ століття» (1-11 кл.) 
   - загальношкільна лекція «Профілактика туберкульозу» (5-11 
кл);  19.03.18 
   - написання диктантів « Профілактика туберкульозу(5-9кл.) 

 
 

   Заходи до 8 Березня «Віват жінкам!»:           
01-07.03.18 
Випуск стіннівки- вітання до Дня 8 Березня; 

- родинні свята «Мамо,  голубонько моя»» (1-4 кл.); 

- конкурсна програма  «Я і мама - господині» (5-7 кл.); 
  вечір для старшокласників «Жіноча краса – врятує світ» (9-11 
  

 
 

        Над газетою працювали : Маломуж А., Попов Д., Лушин А., 

Ситнікова С.,Подляцька А.. 

 

 
 

 

 

 

 

 


