Лютий видався багатим на події. Чим жили і над чим працювали
учнівський і педагогічний колективи
Олександропільського НВК на протязі місяця? Пригадаймо.
Вшанування пам’яті жертв битви під Крутами
29 січня виповнилось 96 років з того часу, як відбувся бій між юними оборонителями Києва і
солдатами червоної армії.
За несприятливих погодних умов наша школа не відзначила цю подію 29 січня, і захід було
перенесено на п'яте лютого. Саме в той день вчитель історії Захарченко Таміла Миколаївна
провела єдиний урок в 10-11 класах під назвою "Спом'яни їх, не забудь", присвячений цій події.
Це був особливий захід. Слухаючи пісні і вірші, присвячені битві під Крутами, переглядаючи
відео ,всі глядачі прониклися атмосферою тих подій. Кому, як не нам, - десяти- і
одинадцятикласникам найбільш зрозумілий жах цієї трагедії? Адже в бій йшли наші ровесники.
Йшли, щоб віддати своє життя, обороняючи Київ. Йшли, знаючи, що не повернутсья, що шансу
захистити місто немає. Йшли, щоб не повернутися... Вони обрали шлях боротьби, хоча й
зазделегідь програнной. Це краще ,ніж без опору віддати рідну землю ворожій армії. Загиблі під
Крутами - герої, подвиг яких не можна забути.
Саме про це говорилось на заході.
Не вернуться вже ніколи до рідної хати;
не зустріне, не пригорне заплакана мати.
Достріляні, порубані - але незборимі
зосталися тут лежати сини України.
Славних хлопців-добровольців загинуло триста,
бо така вже їхня доля - коротка тертниста.
Ой ви, Крути, ой ви, Крути, біль мого народу...
Віддали життя герої за нашу свободу.
Ці слова пролунали на уроці, і не одна сльоза скотилася, при вшануванні загиблих хвилиною
мовчання.
Конференція з фізики
Ні для кого не є секретом, що у цьому році виповнюється 450 років з дня народження великого
діяча науки - Галілео Галілея. Він був мислителем, засновником класичної механіки, фізиком,
астрономом, математиком, поетом і літературним критиком.
Геніальна людина - геній у всьому. Ми переконалися що цей вислів
напряму стосується Галілея на учнівській конференції. На неї було
запрошено всіх зацікавлених, і їх знайшлося немало.
Особливістю цього заходу було те, що оповідачами були самі учні.
Виступали з різними працями: рефератами, презентаціями, відео...
Кожному вдалося внести своє слово про цю історичну постать,
доповнити знання інших. Тож всі присутні на конференції змогли оцінити вклад цього генія в
науку і зрозуміти велич людського розуму.
День виведення радянський військ з Афганістану
Афганістан… Про такі події, що відбулися в ньому, треба пам’ятати. Хоча б для того, щоб більше
вони не повторилися. Війні не має виправдань, щоб не було причиною її виникнення.

Не визначити скільки пролилось молодої крові і материнських сліз. Скільки юних українців
відправилися на ту війну зовсім молодими і повернулись старими, хоча й минуло декілька років?
Вони привезли із собою воєнний досвід, страшні спогади і… пісню. Мабуть, світ не чув ще таких
пісень до Афгану. Таких, що від них ниє серце навіть у тих, хто зовсім не знає про цю війну.
Афганські пісні – це квіти, що розпустилися ,рясно политі солдатською кров’ю. Яскраві і
прекрасні, але зрощені завдяки таким жахливим жертвам.
Щоб вшанувати подвиги солдат на війні в Афганістані ,ми принесли їм саме ці квіти. Підібрали
букет з найпрекраснішими пелюстками і найболючішими шипами. Завдяки їм, оцінити події
змогли навіть найбільш байдужі. Точніше, до кінця заходу, таких зовсім не залишилося…
День закоханих в нашій школі
Чи не найяскравішим днем місяця стало 14-е лютого – День Закоханих.
Цього дня діяла пошта Амура. У кожного учня були спеціальні
сердечки-номерки, своєрідна адреса. Будь-хто міг скористатися
допомогою поштарів 5-класників, що передавали Валентини, анонімно
чи ні, за бажанням даруючого.
Особливим заходом був вечір присвячений цьому дню. В цю п’ятницю
в актовому залі була неповторна романтична атмосфера, лунали
прекрасні вірші про кохання, учні проінсценували епізоди з
романтично-комедійних п’єс. Вечір завершився святковою дискотекою.
Тиждень сталого розвитку
На високому рівні в нашій школі був проведений тиждень сталого розвитку, який організовувала
вчитель біології та хімії Мішпількіна Валентина Іванівна. За визначенням «Вікіпедії», сталий
розвиток — це загальна концепція стосовно необхідності встановлення балансу між
задоволенням сучасних потреб людства і захистом інтересів майбутніх поколінь, включаючи
їх потребу в безпечному і здоровому довкіллі. В рамках цього тижня було проведено безліч
цікавих заходів. Наприклад, виставка учнівських поробок з використаних матеріалів. Таким
чином, учні закріпили поняття «вторинна обробка». Були представлені такі роботи, як фільтр з
використаної пляшки з під мінеральної води, підсвічник, чаша, а також цікаві аплікації.
Ще яскравим заходом було свято біологічного різноманіття. Кожний клас захищав обрану
рідкісну квітку чи тваринку, розповідаючи про неї цікаві факти, легенди, історію виникнення.
Особливо добре виступили учні 5 класу, що продемонстрували танок метеликів.
Найкраще на цьому тижні проявили себе п’яти – та шестикласники. За участю Валентини
Іванівни, вони провели в актовому залі школи «прямий ефір» передачі «Все буде добре». Здібні
учні навчили нас як захистити шкіру рук від дії холоду, як готувати смачні та корисні салати, як
плести квіточки з бісеру, тощо.
Отже, тиждень минув вдало і надовго запам’ятався учням школи.

