
  

ПАРТА . Все найцікавіше пишуть тут! 

Перший клас сьогодні вам 

Відчиняє двері, 

Порадуйте і тат і мам, 

Будьте мудрі й вченні, 

Поважайте вчителів, 

Добрих друзів майте, 

На дванадцять завжди вчіться, 

А двійок - не майте! 



Дорогі наші читачі!!! 

Ось і почався новий 2017-2018 навчальний рік, сповнений нових звершень і перемог, споді-

вань і перспектив! Ще мимоволі повертаємося в літо з його веселощами і нічогонеробіням, а вже  

впевнено крокуємо осінніми алеями, шурхочучи різнокольоровим листям! Отже, осінь настала!!! 

Тож згадуючи ще недавні серпневі свята і прогулянки, все ще наполегливо адаптуючись до 

навчального процесу, ми підсумовуємо перші надбання і досягнення цієї осені! Віримо, що вона 

буде щедрою на перемоги: і загальнодержавні, і наші, шкільні! 

А ми, кореспонденти шкільної газети «ПАРТА», поволі набираючи трудових обертів, шу-

каємо нових «колег по цеху» і запрошуємо творчу і креативну шкільну молодь до активної спів-

праці! 

Також нанизуємо намисто привітань усім вересневим іменинникам, з серпневими свята-

ми… Знайомимо всіх, хто ще не знає, з першокласниками, повторюємо правила безпечного жит-

тя,літературно розвиваємося…  

Словом, включаємося в активне життя школи! З Богом!!! 

                                                Головний редактор Артеменко Альона Олександрівна 

АДАПТАЦІЯ ШКОЛЯРІВ 

Мобілізуючи на навчання! Після канікул… 

Нашим дітям доводиться нелегко сідати за шкільну парту після відпочинку. Багато батьків 

думають, що дитина в перший ж день зможе налаштуватися на навчання, сконцентрується і ста-

не уважною.  

Точніше, варить не так швидко, як нам би цього хотілося. Дитині необхідний час, щоб адап-

туватися до школи після канікул. Звичайно, найскладніше дітям доводиться після довгих літніх 

канікул. Адже під час канікул різко змінюється розпорядок усього дня: і сну, і харчування, і 

прогулянок. Дітлахи, як правило, «відсипаються» до 9-10 години ранку, потім снідають, багато 

проводять часу на свіжому повітрі (ми, принаймні, на це сподіваємося!), а спати лягають пізно, 

бажаючи подивитися усі цікаві фільми та досхочу «посидіти» в інеті. Якщо в такому режимі ди-

тині продовжує існувати до останнього дня канікул, то звичайно, перехід на навчання дається їй 

дуже нелегко. Відвикши вставати о 7.00, перші шкільні дні дитина майже спить на уроках. Яка 

вже тут концентрація уваги і хороші оцінки? 

Найкращий помічник при багатьох проблемах – це свіже повітря. Буде ідеально, якщо ви 

зробите ці прогулянки сімейними. Школяр, що проводив багато часу на вулиці під час канікул, 

адаптується до школи набагато швидше, ніж той, хто весь цей час просидів біля комп’ютера чи 

телевізора. 

Допоможіть дитині зібрати портфель. Це не означає, що ви повинні зробити це замість 

неї.Наполягайте, щоб школяр відкрив щоденник і складав зошити і підручники, дивлячись, які 

предмети будуть завтра.  

Допоможіть підготувати одяг, який завтра потрібно буде вдягати. Продумайте все до 

дрібниць, повісьте в шафу або на стілець, аби зранку не потрібно було нервово шукати колгот-

ки, спідниці й піджаки по всій квартирі. 

Постарайтеся, щоб малюк захотів піти в школу завтра. Перші тижні шкільного життя 

створіть у будинку спокійну і доброзичливу атмосферу. Цілком імовірно, що оцінки на початку 

семестру вас не порадують. Але лінь і небажання вчитися тут ні при чому.  

                                                                        Над статтею працювала Гаврива Аліна 



ПАТРІОТИЧНА СТОРІНКА 
23 серпня – День Державного Прапора України 

    Державний Прапор України - прапор із двох рівновеликих 

горизонтальних смуг синього і жовтого кольору із співвідно-

шенням ширини прапора до його довжини 2:3. 

Українська національна традиція символічного відображення 

світу формувалася упродовж кількох тисячоліть. Згодом ці 

два кольори набувають значення державних. 

    Після того, як перервалася традиція козацької символіки, тривалий час в Україні, яка пере-

бувала у складі Російської імперії, питання про національні символи не піднімалося. 

Першу спробу створити жовто-блакитний прапор з двох горизонтальних смуг приблизно такої 

форми, як тепер, здійснила Головна Рада (орган, який представляв 

національний рух українського населення  Галичини), яка почала бо-

ротьбу за відродження української нації. У червні 1848 року на місь-

кій ратуші Львова вперше був піднятий жовто-блакитний прапор. Си-

ньо-жовте поєднання кольорів остаточно оформилося як єдино націо-

нальне на початку XX ст. 

Символами України в новітньому їх трактуванні є безхмарне небо як 

символ миру - синій колір, і стиглі пшеничні ниви як символ достатку - жовтий колір. 

 (Цікаву версію щодо походження синіх і жовтих кольорів висунув історик і мовознавець зі 

Львова Б. Якимович. На його думку, слово "хохол" монгольського походження і складається з 

двох частин: «хох» - синій, блакитний, небесний, «улу» (юлу) - жовтий.) 

26 річниця Незалежності України… 
Дорога моя Батьківщино! З днем народження тебе, з26-ою річницею незалежності! Ти саме 

у розквіті літ, а вже стільки всього пережила!.. Ти ніким і ніколи не скорена, ти віддана і терп-

ляча, міцна своїми Героями і патріотами, горда своїми захисниками! 

Двоякі відчуття сьогодні переповнюють.. З одного боку, дійсно цілих 26! А значить - свя-

то... З іншого боку, події останніх років хвилюють, тривожать, страшать, викликають гнів і 

спротив... І якось із святкуванням не дуже... Та вірю: наша нація дійсно стійка і терпляча, наша 

країна непохитна і незалежна! Ми втремо носа усім тим, хто сумнівається у нашій перемозі! З 

нами Бог!!! З намиправда! Україна переможе! Слава Україні!!! Героямслава!!! 

Такі слова, напевне, крутилися в головах чи на вустах багатьох українців в день свята. У 

Києві на Хрещатику і Майдані Незалежності відбувся військовий парад, присвячений 26-тій 

річниці незалежності України.  

України! Хвилююче і святково… Герої АТО серед 

глядачів своїм посмішками і очима дали зрозуміти, що 

цей парад-марш був потрібний нам! Потрібний всім! 

Народження своєї країни! Навпаки! Не було сліпучо-

го сонця, не було спеки. Було дуже навіть комфортно. 

Співпало? Навряд… Просто з нами Господь Бог! То-

му що ми стоїмо за СВОЮ землю, країну, територію… 

За свої домівки… За своїх близьких… 

З днем народження, Мамо!.. 



НОВИНИ 

Перший дзвінок покликав на урок…  

    Ось і скінчилося таке довгождане, але швидкоплинне літо…. Першовересневий дзвоник знову 

покликав своїх учнів сісти за шкільні парти і продовжити навчання у стінах рідної школи, для 

когось такої рідної, а для декого зовсім ще невідомої. Цього року до школи повернувся двадцять 

два випускника дев’ятих класів, які виявили бажання продовжити навчання у школі. Також впер-

ше переступили поріг школи 28 учнів 1-А класу і класний керівник Піун Наталія Вадимівна та 28 

учнів 1-Б  - класний керівник Полежаєва Наталія Василівна. Для них сьогодні вперше пролунав 

шкільний дзвінок і вони вперше переступили поріг своїх класних кімнат. Востаннє на святковій 

першовересневій лінійці зі щирою посмішкою стояли випускники 11 класу, їх цього року двадця-

ть три, а вже наприкінці травня із сумом у очах вони розпрощаються зі своєю рідною школою і 

підуть здобувати вищу освіту у омріяних навчальних закладах…  

    Святкова лінійка пройшла у патріотичному дусі, згадувалась і 26-річниця Незалежності Украї-

ни, співали патріотичних пісень, танцювали український танок, згадали усіх тих, хто захищає на-

шу державу на сході України. До слова було запрошено першокласників та випускників школи. З 

вітальним словом виступив директор Клочко Ольга Анатоліївна, яка побажала учням, вчителям 

та батькам успіхів у новому навчальному році. Висловила слова вдячності всім учасникам навча-

льно-виховного процесу за якісно проведені ремонтні робота та подякував технічним працівни-

кам школи за гарну підготовку школи до нового навчального року.  

    На святі також були присутні гості. Пролунав перший дзвінок, який цього року давали учениці 

1-Б класу Гречко Марина та Ангеліна та учені 11-М класу, після чого усі учні вирушили на пер-

ший у цьому навчальному році урок. А вже наступного дня були проведені уроки згідно розкла-

ду, який старанно готували заступники директора з навчально-виховної роботи Кишкань Юлія 

Валеріївна та Морозова Олена Валентинівна. Тож ще раз вітаємо усіх з початком нового навчаль-

ного року! Бажаємо усім здоров’я, успіхів та гарних здобутків! 



ШКОЛА БЕЗПЕКИ 
Нагадайте школярику правила безпеки на дорозі  

Нижньосірогозцям  нагадуємо правила поведінки на дорозі. Від-

повідну інформацію опублікувала прес-служба патрульної поліції 

Нижніх Сірогоз. Тож прислухаймося і запам’ятаймо!!!  

Ø Основне правило – ніколи не перебігати дорогу! Уважно ди-

віться у різні сторони. Йдіть, а не біжіть! Ø Переходити дорогу 

потрібно тільки через пішохідний перехід. Пам’ятайте про сигна-

ли світлофора та дорожні знаки.  

Ø Коли ви перебуваєте поблизу проїжджої частини, то уникайте 

розмов по мобільному телефону. Також не відволікайтеся на різ-

номанітні гаджети, адже це знижує Вашу увагу.  

Ø Перед виходом з дому батьки мають пояснити своїй дитині про те, як правильно обходити гро-

мадський транспорт (автобуси та тролейбуси потрібно обходити поза-

ду).  

Ø Категорично заборонено грати в ігри поблизу автодоріг.  

Ø На велосипедах неповнолітнім дозволено кататися лише на спеціа-

льних майданчиках та під наглядом дорослих.  

Ø Намагайтеся нікуди не поспішати і бути максимально уважними!  

Ваша обережність та знання правил дорожнього руху допоможе 

зберегти Ваше здоров`я та Ваших рідних!!!  

Повторимо правила для учнів 

ЄДИНІ ВИМОГИ ДО УЧНІВ 

     Згідно Указу Президента України № 417/96 під час навчального процесу учні повинні бути 

в шкільній формі (діловий стиль). Учні приходять до школи за 15 хвилин до початку занять. 

Учням забороняється після дзвінка на урок входити до класу без дозволу вчителя. Забороняєть-

ся приносити в школу непотрібні для занять речі: зброю, спиртні напої, наркотики, інші отруй-

ні речовини тощо. На уроках фізичної культури та трудового навчання учні повинні з’являтися 

у відповідній формі. Кожний учень відповідає за своє постійне робоче місце, закріплене клас-

ним керівником. Учень, який пропустив уроки без поважних причин, допускається до занять 

тільки з дозволу директора або заступника директора з навчально-виховної роботи. Не дозволя-

ється без дозволу педагогів йти зі школи та її території в навчальний час. У разі пропуску на-

вчальних занять учень повинен надати класному керівнику довідку від лікаря або заяву від ба-

тьків про причини відсутності. Пропускати заняття без поважних причин забороняється. Забо-

роняється під час перерви бігати та кричати коридорами. Під час перерви учень повинен вико-

нувати вказівки чергового вчителя та чергового учня. Забороняється учням у школі грати в аза-

ртні ігри. Згідно Указу Президента України № 57 учням забороняється палити на території на-

вчального закладу. Школярам забороняється псувати меблі, дошку, бруднити стіни, двері, вікна 

в класах та коридорах. При пошкодженні шкільного майна батьки учнів зобов’язані відшкоду-

вати матеріальні збитки. Підручники та зошити учнів обов’язково повинні бути обгорнуті та 

підписані за встановленими зразками. Кожен учень повинен охайно вести щоденник, вчасно 

здавати на перевірку класному керівникові та адміністрації школи.  
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УВАГА! ОГОЛОШУЄТЬСЯ КОНКУРС 
    Дорогі наші творчі та креативні вихованці! Цей навчальний рік кореспондентська група шкіль-

ної газети «Парта» розпочинає у значно меншому складі – ми «випустили» у світ широкий троє 

вихованців-випускників! Тож те- пер активно шукаємо нову зміну амбіт-

них журналістів!!!  

     Запрошуємо спробувати силу пера усіх тих, хто мріє стати журналіс-

том, хто любить «гостро» вислов- лювати власні міркування і навіть тих, 

хто лише бажає навчитися прави- льно будувати власні думки у зв’язні 

тексти.  

     Основні вимоги: старанність, комунікабельність, бажання працювати і креативно підходити 

до справи, елементарні базові знання з української мови відповідно до свого віку і бажання вчи-

тися!!! Усьому іншому навчимо!!! )))  

Увага! Небезпечні предмети і речовини!  
    При виявленні небезпечних речовин і предметів (снарядів, бомб, мін тощо), а також хімічних 

речовин у вигляді аерозолю, пилу, в крапельно-рідинній формі з неприємним запахом необхід-

но: 

     • не доторкатися до небезпечних речовин і предметів; 

     • припинити доступ до виявлених небезпечних речовин і предметів; 

     • повідомити службу оперативного реагування району, міста, районну чи міську санітарно- 

епідемічну службу, управління (відділ) з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту 

населення, відділ внутрішніх справ, працівників школи, батьків; 

     • негайно вийти за межі зони зараження (забруднення); 

     • при попаданні отруйних речовин на шкіру, одяг, взуття негайно видалити їх ватним тампо-

ном, папером або іншими підручними засобами; 

     • після виходу із зони зараження необхідно провести часткову обробку відкритих частин тіла 

водою, бажано з милом, полоскання рота, гортані, носа, очей; 

     • відчувши ознаки ураження, негайно звернутися до лікарні.  

ПАМ'ЯТАЙТЕ! Суворе виконання рекомендації цієї пам’ятки і дорослими, і дітьми – за-

порука збереження життя людей. 

Оголошуються вибори президента школи   
     У зв’язку  з тим, що діючий президент за-

кінчив нашу школу. Школа потребує нового 

лідера. І ним може стати кожен із Вас. Бало-

туватися можуть учні 8-10 класів терміном 

на 2 роки.  




