
 

Випуск №1,                                        

2017          
Комунальний заклад освіти  

навчально-виховний комплекс "Олександропільська середня  
загальноосвітня школа I-III ступенів - дошкільний навчальний  

заклад Солонянської районної ради  

Дніпропетровської області" 

Сьогодні  

в номері: 
 

 

- Поетична хвилинка 

- Хочемо привітати 

- 22 січня – в історії України 

- Ти, Я і цікава історіЯ 

Про нас: 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

Сьогодні шкільна преса існує у 

більшості європейських країн. 

Школа потребує періодичних 

видань, і вони мають бути 

«очима і думками» кожного 

учня. Тому наша школа не 

виняток.  

Метою нашої роботи є: вміле 

оформлення власних думок 

підвищення ролі учнівського 

самоврядування, формування 

вмінь праці в колективі,. 

Тож, ми створили шкільний 

прес-центр до якого ввійшли: 

- Головний редактор: 

Федінчик Анна 

- Кореспонденти:  

Дегтярьова Дарина, 

Власенко Вікторія, 

Бовтько Ангеліна 

Дегтярьова Наталія 

Моня Ніна. 

- Дизайнер:  

Зиков Олександр. 



Тиждень історії в 

Олександропільському 

НВК 

 

За словами Цицерона, 

історія – це свідок часу, 

учителька життя.  

І це дійсно так. Тому в 

нашій школі постійно 

проводяться 

різноманітні заходи на 

історичну тематику.  

У кінці січня був 

проведений тиждень 

історії. В рамках тижня 

були проведені 

найрізноманітніші 

заходи.  

Кожен день починався 

рубрикою «Цей день в 

історії», яку готували 

учні 9 класу. Щодня 

проводився конкурс 

вікторин та кросвордів 

відповідно до теми дня.  

В понеділок на 

загальношкільній 

робочій лінійці Зиков 

Олександр (9кл.)  - у 

ролі батька історії 

Геродота, Гармаш 

Катерина (9кл.) – богиня 

Кліо, Гармаш Тетяна (10 

кл.) – Берегиня роду, 

незвично, оригінально 

познайомили з планом 

проведення тижня.  

В середу юні історики 

(учні 6 – 11 кл.) 

показали свої знання в 

конкурсі ерудитів 

«Найкращий знавець 

історії». Перемогу 

здобула Мотузко Ксенія 

(11 кл).  

Також було проведено  

конкурс історичних 

газет «Погляд у 

минуле». У ньому брали 

участь учні 8 – 11 класів.  

Старшокласники взяли 

участь у конкурсі 

істориків-ерудитів «Що? 

Де? Коли?» 

У п’ятницю для 

школярів 5 – 7 класів 

була проведена єдина 

тематична виховна 

година, присвячена 

подіям під Крутами. 

Нікого не залишив 

байдужим захід для 

учнів 8 – 11 класів до 99 

річниці бою під 

Крутами. Це була 

літературно-музична 

композиція «Спом’яни 

їх, не забудь!», 

підготовлена учнями 11 

класу. Ведучими були 

Марухніч Євген та 

Щасливець Вікторія. 

Майстерно виступила 

Мотузко Ксенія у ролі 

України. Вірші про ті 

трагічні події 

декламували Муркович 

Олександр та Карпік 

Тетяна. Діалог 

прощання матері і сина 

підготували Федінчик 

Анна та Калюта 

Владислав. Також 

старшокласники 

переглянули фільм «Бій 

під Крутами», який 

схвилював усіх. 

Насамкінець вчителі та 

учні вшанували пам'ять 

молодих захисників 

України Хвилиною 

мовчання. 

Дякуючи 

професіоналізму наших 

вчителів історії Таміли 

Миколаївни та Аліни 

Сергіївни, тиждень 

пройшов цікаво та 

змістовно. А ми, 

школярі, ще раз 

переконалися  в тому що 

історія – це наша 

пам'ять, наші корені, без 

яких неможливе життя 

ні сьогодні, ні в 

майбутньому. 

Федінчик Анна,  
учениця 11 клас

 



 Як завжди 22 січня 

Наша країна 

відзначає день Соборності України.  

Саме в цей день 1919 року було 

проголошено Акт Злуки ЗУНР ( 

Західної Української Народної 

Республіки) та УНР  (Української 

Народної Республіки). В нашій школі 

як і у всій країні відзначали це свято 

української єдності. Інформаційно-

музичну композицію приготували учні 

10 класу із вчителем історії Аліною 

Сергіївною Кадровою. Наші однолітки 

ще раз нагадали нам про день 

Соборності України, про його великий 

вклад до Незаложної України.  

  Соборність – це символ. Символ 

боротьби за волю та незалежність. 

Порозуміння між людьми. Це часточка 

надії і віри у світле майбутнє. Я 

вважаю, що відзначення цього свята 

сьогодні важливе, як ніколи. Воно 

нагадує нам про те, що лише в єдності 

ми маємо силу, лише 

разом 

зможемо 

подолати 

всі біди та 

нещастя, 

які випали 

на долю 

нашого 

багатостраждального народу. Нам, 

українцям, необхідно тепер, як і у 1919 

році, знайти спільну мову та 

порозумітися, адже, пам’ятайте, ми 

власноручно пишемо сторінки історії і 

на помилку не маємо жодного права. 

Нам можуть не пробачити її ані 

пращури, ані нащадки. 

Дегтярьова Наталія 

учениця  8 класу 

 

 

 

 

Закінчились канікули 
Закінчились канікули, 

Завершились свята , 
Доріжки вкриті снігом, 

У  школу нам пора, 
Уже відкрились двері, 
Уже дзвенить дзвінок, 

Ми після свят й канікул, 
Ідем вже на урок, 

Ідемо ми навчатись, 
Пізнаємо нове, 

Повторимо всі теми, 
І будем знати все, 

Ми вчителів вітаєм, 
Вітаємо дітей, 

Бо в нас після канікул, 
Багато є ідей. 

Ми створемо реальність, 
Чарівних мрій і казок, 

Уже гукає дзвоник, 
Ідемо на урок. 

Власенко Вікторія 
учениця 6 класу 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

ВІТАЄМО! 

 

 

 

 

02.01. Рибалка Айшен  

04.01. Дегтярьова Лілія Анатоліївна 

 Кушнірова Дарина 

07.01. Шевченко Валентина Василівна 

 Власенеко Сергій 

08.01 Бондарук Артур  

12.01 Кадрова Аліна Сергіївна 

13.01 Дорошенко В’ячеслав Анатолійович  

15.01 Моня Ніна 

16.01 Мороз Ілля 

21.01 Федінчик Ілля 

22.01 Лучко Дарія 

27.01 Головченко Владислав 

28.01 Недошопа Максим 

 Дешко Едуард 


