
 

 
  

ПАРТА . Все найцікавіше пишуть тут! 



Гарячий осінній привіт усім поціновувачам «Парти»! 

     Гарячий, бо жовтогаряче листя під ногами на мокрих алеях і деревах манить до парку, різно-

маніття барв довкола зачаровує: від тьмяно-зеленого крізь ледь-ледь пожовкле до насиченого по-

маранчу та яскраво-червоного багрянцю!!! Що може бути прекрасніше!? 

    А якщо до всього цього різноманіття кольорів додати яскраві, крикливо-прощальні промінці ще 

теплого сонечка, зрадливо зникає бажання думати про уроки... Та що там уроки, взагалі думати...  

    Однак ми вперто терплячі та стійкі! До школи таки доходимо і сумлінно«гриземо той граніт 

науки»! А між тим удосконалюємо знання мов, гортаємо календар свят... Читаючи «Літературну 

сторінку», зігріваємося теплим чаєм... А ще невпинно повторюємо права людини, подорожуємо, 

між тим готуємося до фестивалю, ділимося порадами з батьками та педагогами, проводимо черго-

вий «лікбез» для найдорожчих школярів, віншуємо іменинників, пишаємося своїми вихованцями! І 

найголовніше в цьому випуску –презентуємо вже справжніх, «посвячених» старшокласників, адап-

тованих до шкільних буднів!!!  

    Тож клопотів багато! Тримаймося!!! І не забуваймо про чудову осінню пору, адже вона така 

швидкоплинна... 

                                           

                                                                      Головний редактор Артеменко Альона Олександрівна 

, 

Увага! Увага! Увага! 

    Ми розширюємо свої можливості. Зовсім нещодавно було створено групу шкільної газети 

«Парта». Долучайтесь до нас! У нас дуже цікаво і головне, що кожен може писати свої новини і 

висувати пропозиції.  

Наша адреса - https://vk.com/club131435956 



Сторінка патріотизму 

Голодомор 1932-1933 «Україна пам’ятає, світ визнає» 

    Найжорстокішим злочином комуністичного режиму проти українського народу був голодомор 

1932—1933 рр. Ця спланована проти українського селянства акція мала ліквідувати основу украї-

нської нації і національного відродження, зруйнувати незалежні господарства, унеможливити 

протистояння радянській владі. "Голод запланувала Москва для знищення українського селянства 

як національного бастіону. Українських селян знищили не тому, що вони були селянами, а тому, 

що вони були українцями", — писав американський професор Р. Конквест. 

    Головною причиною голодомору 1932—1933 

рр. була цілеспрямована злочинна політика біль-

шовицького керівництва. Адже сам Сталін ви-

знавав, що загальний урожай зерна в 1932 р. пе-

ревищував урожай 1931 р. Інакше кажучи, харчів 

не бракувало. Проте держава цілеспрямовано 

конфісковувала більшу їх частину, в т. ч. зерно, 

яке призначалося для насіннєвого, страхового і 

фуражного фондів, ігноруючи заклики і попере-

дження українських представників з місць. Це 

прирекло мільйони людей на смерть від голоду, 

який неможливо назвати інакше, як штучний. 

Спроби протидіяти насильству жорстоко приду-

шувалися. Вище партійно-державне керівництво Української СРР, зокрема генеральний секретар 

КП(б)У С. Косіор, голова ВУЦВК Г. Петровський, голова Раднаркому України В. Чубар, не знай-

шло в собі політичної волі та особистої мужності протистояти диктату Й. Сталіна, фактично став-

ши слухняним знаряддям у його руках. 

День української писемності та мови 

                                                                                                               Єдиний скарб у тебе - рідна мова. 

    День української писемності та мови – державне свято, яке щороку відзначається в Україні 9 ли-

стопада. Установлене воно було 9 листопада 1997 року Указом Президента № 1241/97 «Про День 

української писемності та мови» на підтримку «ініціативи громадських організацій та з урахуван-

ням важливої ролі української мови в консолідації українського суспільства». 

     

    За православним календарем — це день 

вшанування пам’яті преподобного Нестора-

літописця — письменника-агіографа, осно-

воположника давньоруської історіографії, 

першого історика Київської Русі, мислите-

ля, ученого, ченця Києво-Печерського мона-

стиря. Дослідники вважають, що саме з пре-

подобного Нестора-літописця і починається 

писемна українська мова. 



ІДЕАЛЬНИЙ ВЧИТЕЛЬ, НА ДУМКУ БАТЬКІВ... 

1.Приходить на роботу на годину раніше, і ви його завжди 

можете зустріти дорогою до вашої роботи. 

2.Йде з роботи на кілька годин пізніше, і ви його завжди мо-

жете зустріти дорогою з вашої роботи. 

3.У будь-який момент і в будь-якому місці (на вулиці, в ав-

тобусі, в магазині...) до нього можна звернутися і отримати 

вичерпну консультацію. 

4.У будь-який час доби йому можна зателефонувати і  отри-

мати вичерпну інформацію. 

5.Охоче роздає всім бажаючим номер свого мобільного і 

домашнього телефонів зі словами: "Телефонуйте в будь-

який час!" 

6.У будь-який час доби можна зайти до нього додому і от-

римати вичерпну консультацію. 

7.Завжди буває вдома (якщо тільки не на роботі!)і готовий до спілкування з вами! 

8.Працює без відпусток. 

9.Якщо і бере відпустку, то може прийти на роботу на перший ваш дзвінок. 

10.Готовий прийти на роботу в будь-який час доби. Він ніколи не втомлюється і ніколи не спить. 

11. І взагалі - він «своя людина»! 

12.Одинокий (адже сім'я забирає його час в учнів). 

13.Бажано, щоб і не витрачав час на створення сім'ї. 

14.Бажано -робот. Щоб не втомлювався, не спав, не їв, працював від мережі або батарейки, не 

хворів і не засмучувався при хамському до нього зверненні. 

15.Ніколи не їсть, а тому не має перерви навіть для прийняття їжі, вже не кажучи про обідню пере-

рву. 

16.У силу відсутності потреби в їжі і сні, а також сім'ї, живе в школі. 

17.Не потребує зарплати. А навіщо вона йо-

му, якщо вчитель -це покликання? 

Звичайно, деякі із цих пунктів є дещо пе-

ребільшеними і жартівливими. Але часто 

справді робота вчителя плавно «переходить» 

і в коло сім’ї. І часто наші рідні звикають до 

цього... Але ми такі ж люди, як і всі: зі 

своїми особистими проблемами,настроями, 

бажанням від усього і всіх відпочити, хоча 

би трішки... Тож не сприймайте в образу цю 

статтю, ми дуже любимо і цінуємо і наших 

учнів, і їх батьків! Просто життєві реалії бу-

вають різними... ))) 

 

Матеріал готувала Гаврилова Аліна 



Новини школи 

   17 листопада відбувся районний етап обласного конкурсу майстрів художнього читання "Наша 

земля - Україна", головною метою якого є виявлення обдарованих, талановитих дітей, допомога 

учням осмислити 

    В цьому році Нижньосірогозька ЗОШ І-ІІІ ст. приймає участь у обласному проекті профіквест 

"В долонях степу і Дніпра". До команди ввійшло 10 учнів нашої школи. Їх завдання - дослідити 

інфрастуктуру, пам`ятки, церкви Нижньосірогозького району. Влітку команда "Таврос" подоро-

жувала Нижньосірогозьким районом, а 17 листопада захищала свою роботу в м. Херсон. 

Пройшли зустрічі з інспектором  



Наша адреса: 

смт. Нижні Сірогози, вул. Височина, 6 

Сайт: www.nsirogozy-zosh.edukit.rherson.ua 

Група: https://vk.com/club131435956 

Головний редактор:  А.О. Артеменко 

Випуск готували:  

Гаврилова Аліна,  

Петренко Юлія, Гармаш Максим, Міщенко Данило 

Дизайн і комп’ютерна підтримка:  О.С.  Артеменко 

1-Б 

Шапошніков С. – 09.11 

Шапошніков Я. – 09.11 

Твердохліб Д. – 15.11 

2-А 

Пашина В. – 06.11 

3-А 

Кічук О. – 13.11 

Сабадаш О. – 20.11 

3-Б 

Щербань В. – 08.11 

Полівода А. – 20.11 

Різніченко Д. – 13.11 

4-А 

Остапенко Д. – 21.11 

4-Б 

Лелик Н. – 15.11 

7-А 

Журавльова Є. – 27.11 

Божко В. – 30.11 

9-А 

Сабадаш В. – 02.11 

Конюх О. – 04.11 

Євпураш Т. – 27.11 

Гуменюк В. – 30.11 

10 

Чепелюк Ю. – 04.11 

Матій К. – 30.11 

11-А 

Коваленко Є. – 14.11 

Варлан П. – 16.11 

Вакуленко О. – 17.11 

ПОСМІХНИСЬ 

Шкільний вчитель говорить ко-

лезі: - Hі, працювати стало зо-

всім неможливо. Учитель боїть-

ся директора. Директор-

інспектора. Інспектор-

перевіряючих з міністерства. 

Міністр-батьків. Батьки бояться 

дітей. І тільки діти нікого не 

бояться ...  

*** 

Один хлопчик весь час писав 

слово "пішов" через 

"о" (пошол). Вчителька його 

змусила залишитися після уро-

ків і написати це слово 50 разів, 

щоб запам'ятати. Хлопчик все 

зробив, як веліла вчителька. 

Йдучи додому, він залишив їй 

записку: "Я написав 50 разів 

слово 'пішов' і пошол додому" 

                   ***  

У дворі школи грається першо-

класниця Оленка. До неї підій-

шов незнайомий хлопчик, який 

їй сподобався. Оленка вирішила 

познайомитись.  

- Як тебе звуть? - питає.  

- Данько.  

- А яка у тебе сім'я?  

- Я ще не жонатий.  

                      ***** 

- Вовочка, назви яких-небудь 

два займенники. 

 - Хто, я? 

 - Молодець, Вовочка. 


