
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          1 вересня – свято особливе! 

                          Олімп викликає на старт! 

                          Стартували вибори нового парламенту. 

                          З Днем Учителя!!! 

      




 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1 вересня… 1 вересня? 1 ВЕРЕСНЯ!!! ДЕНЬ ЗНАНЬ настав!!! Тож вітаємо 

усіх нас із початком нового 2017-2018 навчального року! Очікуємо нових 

перемог, успіхів, натхнення, творчості, креативу, високих балів і 

нормального тиску, гарного настрою і щирих друзів, міцних знань і 

взаєморозуміння між усіма сторонами навчально- виховного процесу! 

Перегортаємо чергову сторінку шкільного життя і щиро віримо, що вона 

стане однією з найкращих! А для цього пропонуємо у вигляді 

своєрідного бонусу і дороговказу вересневий випуск шкільної газети 

«Школяр Інформ»!   Словом, ми зібрали все, що може знадобитися 

вам на початку навчального року для гарного настрою і впевненого 

кроку! Тож нехай щастить! 

                                                         Редакція газети 
 



 

1 вересня — це, мабуть, єдине свято, яке одночасно є і 

загальним для всіх, і особистим для кожного. Першоклашки 

з ще не зовсім зрозумілим їм почуттям трепету, ховаючись за 

величезними букетами квітів, тримаючись за руки батьків, 

роблять свій перший крок на великому шляху знань. 

 Учні  подорослішали за літо, відпочилі і засмаглі знову 

зустрічаються зі своїми друзями і діляться враженнями про 

проведені літні канікули. Батьки, бабусі й дідусі проводжають своїх дітей та онуків 

у новий навчальний рік, де їх зустрічають вчителі та викладачі — люди, які ведуть 

їх до вершин знань.   

   З самого ранку біля школи зібралися учні, вчителі ,батьки та поважні гості. 

Розпочався шкільний парад: разом з учнями повернулись до нелегкої праці 

педагоги на чолі з директором школи Ольгою Євгеніївною Вовк. Ольга Євгеніївна 

щиро привітала присутніх з Днем Знань та побажала всім , щоб рік був плідним, 

щедрим на здобутки та позитивні зміни. 

   Особливим це свято є для первачків, їх у цьому році 61 , поруч з ними перші 

вчителі Радченко А.М., Шишка Ю.І. та Макаренкова Т.В. 

        На святі лунали пісні , школярі виконали запальні танці.  Прозвучали теплі 

побажання від батьків та поважних гостей. 

 1 вересня вчителі знову перегортають класний журнал, беруть у руки крейду і 

задають домашнє завдання, а школярі вперше за три місяці чують дзвінок "для 

вчителя", слова "Хто сьогодні черговий?" і "Розгортаємо зошити, пишемо число". І 

нехай вони скаржаться на те, що літо скінчилося і знову потрібно рано вставати, 

носити портфель, відповідати на уроках, робити домашку і кожен день бачити "цю 

училку"; але всі вони в душі відчувають радісні й святкові почуття, переступаючи 

поріг школи вперше в новому навчальному році, а хтось — перший раз у своєму 

житті. Через багато років ми з ностальгією і найтеплішими почуттями згадуємо цей 

знайомий з дитинства запах гладіолусів і хризантем, приємні клопоти щодо купівлі 

обновок до 1 вересня, Дня знань: зошитів у клітинку і в лінійку, цілої гори ручок, 

олівців, гумок і лінійок. Крізь роки чуємо привітальні слова директора школи і 

бачимо щирі посмішки вчителів та щасливі очі молодих батьків. Невже знайдеться 

хтось, хто хоч раз у своєму дорослому житті не хотів би навіть на хвилинку знову 

потрапити у свій світлий клас і знову підняти руку, щоб відповісти на питання 

вчительки чи сказати: "А можна вийти?"         

          Попереду нова сторінка життя — цікава, барвиста і повна нових знань.     

Тож у добру путь із гарним настроєм!!!  

                                  Статтю підготувала  Маломуж Анна 

 



 
   

 

 

         4 вересня 2017 р. у школі розпочався Тиждень фізичної культури і спорту в 

рамках Всеукраїнського Олімпійського тижня у 2017 році. Вся шкільна громада 

дружно готується до відкриття шкільної 

спартакіади, на протязі тижня учні школи   
приймали участь у змаганнях на перервах  

(по класам): шашки, шахи, настільний 

теніс, підтягування, стрибки через скакалку 

за 30 сек. Школярі мали змогу проявити не 

тільки фізичні здібності , а й творчі, це і  

конкурс малюнків «Без фізкультури а ні 

дня», плакатів  «Спорт в Україні»,вікторин 

та кросвордів, відкрито фотовиставку 

«Миттєва хвилина спорту» 

     8 вересня учні школи зібралися на велике шкільне спортивне свято «Олімп 

викликає на старт» присвячене Дню фізичної культури та спорту. Це свято, яке з 

року в рік ми влаштовуємо, щоб позмагатися і виявити переможців. Перемагає той, 

хто найсильніший, найшвидший, найспритніший. 

    Активно та весело на свіжому повітрі пройшли загальношкільні заняття 

ранковою гімнастикою, яку підготували учениці 9 класу разом з учителем 

Гульковою Ю.В. 

Спортивне змагання «Олімп викликає на старт»  проходило поетапно від станції 

до станції. Всі класи проходять 6 станцій -   спортивних зупинок : стрибкову, 

метальну, баскетбольну, футбольну, рухливу, танцювальну та приготування каші. 

 На кожній станції спортсменів зустрічали поважні судді: 

1. Григоренко З.С.. – Стрибки назад; 

2. Ірха М.Ю. та Федько Ю.Л. – Метання м’яча на 

дальність; 

3. Банкова Л.О.(БДТ) – Баскетбол (кидки в корзину); 

4. Борейко Г.І.(БДТ) - Футбол (удари по воротам); 

5  Приходько Н,В.. – ходьба присядью; 

6 Чирва М.В та Новікова О.В. - синхронізація в 

танцювальних композиціях 

7 Топчий Т.О. – секретар змагань; 

8 Світлична Т.О. – куратор свята 

 

 

 

 

 

 

 



         Дуже цікавими у кожному класі пройшли Олімпійські  уроки «Фізкультура і спорт   

поруч ідуть» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А якою ж смачною була каша, приготована на вогнищі власноруч!  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Свято підійшло до кінця, всі учасники отримали грамоти та солодкі призи. Журі 

оголосили переможців та результати конкурсної гри: 

І місце – 5 –А, 8- Б, 11- А. 

ІІ місце – 6 –А, 8 – А, 10 –Б. 

ІІІ місце – 5 –Б , 7 –А, 9 – А. 

Найспортивніший клас за 2016 – 2017 навчальний рік - 11 – А та 9 – Б  нагороджені 

грамотами та їх класні керівники : Рожкова Н. І.,Копилова В. П. , Соколовська Л.А. 

- подяками 

 Подяки за допомогу в організації спортивного життя в школі  отримали директор 

школи Вовк О.Є. та завучі Трусій І .В., Мирошниченко О.В.,Орленко О.І.. 

                                                                                                  До нових зустрічей! 

                               Статтю підготували Вихристюк Аліна та Лідовська Анастасія 



 

 

 

 

 

 

Цікавою подією життя школи №1 стали вибори президента 

шкільного учнівського парламенту, які були організовані та 

проведені за всіма законами демократичного суспільства.  

 За підсумками голосування перемогу здобула учениця 10-Б 

класу  Подляцька Анастасія. Наші кореспонденти взяли 

інтерв’ю в Гаранта учнівського самоврядування. 

 

 

–  Настю, ми вітаємо тебе з перемогою. 

Чи легкою вона була? 

      –     Дякую за привітання. Кожна          

перемога  – це титанічні зусилля покладені на 

благо  суспільства. Тому за неї потрібно 

боротися! 

– Розкажи трішки нашим читачам про 

себе. 

– Навчаюся я у 10-Б класі. Навчаюся 

досить добре, улюблені предмети – це 

хімія та біологія. Мрію стати лікарем.  

– Бути Президентом – велика відповідальність, так чим же викликане таке 

бажання? 
–  Я дуже люблю нашу школу. Тут працюють найкращі вчителі, а навчаються, 

звісно ж, найкращі учні! Для мене велика честь докладати зусиль заради 

процвітання та добробуту нашої другої домівки. Ще я мрію створити дієвий 

парламент, робота якого могла б задовольнити потреби школярів у 

організації цікавого дозвілля. 

– Всесвітньо відома істина, що лише той, хто йде осилить шлях, а який 

девіз актуальний для тебе? 

– Мій девіз: Не претендуй – будь! Не обіцяй – дій! Не мрій – чини! Саме його я й 

дотримуюся! 

–  Настю, що б ти побажала нашим читачам? 
–  Наснаги, жаги до знань і звичайного людського щастя. 

– Ну що ж бажаємо тобі натхнення, сили та наснаги у досягненні власних 

високих ідеалів, у праці на благо суспільства. 

– Дякую. 

           Інтерв`ю підготувала Маломуж Анна , редактор газети «Школяр Інформ» 



 

Вітання директора школи 
Дорогі колеги! Працівники школи і ветерани освітянської ниви! Коли починає тихо падати 

осінній жовтий лист, приходить до нас свято – День працівників освіти! Так склалося 

символічно, що наше професійне свято відзначаємо саме восени. Як гарна, погожа осінь 

обдаровує нас своїми багатствами, так і ви, учителі, даєте дітям неоціненні скарби 

людських якостей, які є такими важливими у житті. Учителювання – не фах, це 

покликання. Часом воно межує з громадським подвигом і доходить до самопожертви. А 

ще вчителювання – відповідальна й невимовно виснажлива праця. А ще – це незрівнянна 

радість Майстра від плекання Людської Душі. Цього дня кожен учитель вислуховує, який 

він мудрий, вправний, красномовний, вродливий, сучасний, одним словом, неповторний. І 

усе це – правда! Кожне свято має свою магію. Певно, магію сьогодні створює море квітів і 

океан вдячних слів. Шановні сивочолі ветерани освітянської ниви! Низько вклоняємося 

усім вам за неоціненний внесок у розвиток нашої школи, за ваш учительський подвиг  І 

про яку б сферу діяльності не йшла мова – адміністративну, навчально- виховну, 

обслуговування приміщень, організацію харчування чи медичне обслуговування – всюди є 

яскраві приклади самовідданої праці наших колег, які роблять спільну справу – виховання 

дітей, майбутнього нашої держави! Дорогі колеги! Сьогодні по праву ваше свято! Свято 

скромних, але достойних людей, свято добра, мудрості та любові! Низький уклін за вашу 

натхненну і самовіддану працю! За вашу непохитну віру у кожного учня, у кожного з нас! 

За ваше розуміння, підтримку і за частинку душі, подаровану дітям і рідній справі!                                     

Директор школи Вовк О.Є. 

Вітання від президента і 

шкільного парламенту 

Любі вчителі! Кожного дня Ви 

приходите до школи з новими планами 

та настроями, однак дещо залишається 

незмінним! Ваше прагнення навчати, 

передавати досвід та робити цей світ 

кращим! У день професійного свята від 

мого імені та усього шкільного 

парламенту щиросердно вітаємо Вас! 

Бажаємо міцного здоров'я, щастя та 

великих успіхів у Вашій професійній 

сфері. Радійте життю, частіше 

посміхайтеся! Живіть у достатку та 

злагоді!  

 З повагою Анастасія Подляцька та 

колектив  шкільного активу 

 

Учителів вітає « Школяр 

Інформ» 

Дорогі вчителі! Сердечно вітаємо Вас із 

професійним святом! Справжній 

вчитель, як свічка, - згорає без залишку, 

щоб освітити шлях іншим. Ви завжди 

доносили до нас, до наших юних умів 

найважливіші і значущі речі. Бажаємо 

Вам здоров'я та довгих років, енергії і 

поваги оточуючих, оптимізму, визнання 

Ваших колег, розуміння з боку батьків і 

розумних, що рвуться до знань, учнів! 

Нехай Ваша праця приносить радість і 

задоволення. Для більшості Ви - просто 

вчителі, для нас, Ваших учнів - 

справжні герої! Не забувайте про це! 

Дякуємо за Ваше терпіння! Зі святом 

Вас!   

 

З Днем Учителя! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 


