
 

 
  



Шановні наші читачі! 

1 вересня… 1 вересня? 1 ВЕРЕСНЯ!!! ДЕНЬ 

ЗНАНЬ настав!!! Тож вітаємо усіх нас із почат-

ком нового 2016-2017 навчального року! Очіку-

ємо нових перемог, успіхів, натхнення, творчос-

ті, креативу, високих балів і нормального тиску, 

гарного настрою і щирих друзів, міцних знань і 

взаєморозуміння між усіма сторонами навчаль-

но-виховного процесу! 

Перегортаємо чергову сторінку шкільного жит-

тя і щиро віримо, що вона стане однією з 

найкращих! 

А для цього пропонуємо у вигляді своєрідного 

бонусу і дороговказу вересневий випуск шкільної газети «Парта»! 

Сьогодні поговоримо і з адміністрацією, і з вчителями… Познайомимося із наймен-

шими новоспеченими жителями Нижньосірогозької школи – першокласниками! 

Вивчимо пам'ятку для пішоходів та для батьків першокласників, поздоровимо іме-

нинників.  Словом, ми зібрали все, що може знадобитися вам на початку навчально-

го року для гарного настрою і впевненого кроку! Тож нехай щастить! 

 

Головний редактор газети Артеменко Альона Олександрівна 

1 вересня – День знань – це особливе свято не лише для школярів, а й для їх рідних і близь-

ких. Воно сповіщає про закінчення таких довгоочікуваних літніх канікул та початок ще одного 

навчального року… 

Шкільна родина радо зустрічала на своєму ганку більше, ніж 463 учня. Гарно патріотично 

вбрані, з осінніми квітами, вони чимдуж поспішали до школи, аби не спізнитися на першоверес-

неві урочистості. 

Радо до своїх лав школа прийняла  58 учнів перших класів та 28 учнів 10 класів. Патріотичні 

вірші, слова вітання звучали від учнів школи, директора Клочко Ольги Анатоліївни  та вельмиша-

новних гостей. Як і щороку, одинадцятикласники привітали першачків та вручили їм символічні 

значки з логотипом школи, аби дітлахи відчували себе вже справжніми школярами Нижньосірого-

зької школи! Перший дзвінок лунав з рук учениці 1-Б класу Дежкіної Августіни та учня 11-Б кла-

су Гамаша Максима. А право покласти квіти до меморіальної дошки Шиліка Анатолія надали пе-

реможцям шкільного конкурсу Кращий клас року учням 10 класу Маркушиній Олені та Чурюка-

нову Данилу. 

Після завершення лінійки учні школи вирушили у класи на перші уроки, які були пройняті 

щирим патріотизмом… 

Тож ще раз усіх нас із вдалим початком нового 2016-2017 навчального року! Нових нам пе-

ремог  та високих результатів на різноманітних конкурсах! 

 

 

Матеріал підготувала  Гаврилова Аліна 



Поговоримо з директором 

Доброго дня, Ольго Анатоліївно! Вітаємо з початком нового на-

вчального року і зичимо всіляких успіхів і гараздів, нових звер-

шень і високих результатів! Раді, що навчальний рік починаємо 

саме з Вашого інтерв’ю. Адже вся шкільна громада в очікуванні 

чогось нового. Тож що рік новий навчальний нам готує? 

 Я хочу нагадати усім учасникам навчально-виховного 

процесу про те, в яких складних соціально-економічних 

умовах зараз знаходиться наша держава, про те, що, на жаль, не за-

вершилися бойові дії на сході України... Гадаю, що, у першу чергу, 

ми повинні стати більш толерантними один до одного, продовжити 

волонтерську роботу, яка, до речі, минулого навчального року була 

на досить високому рівні (знаю, що багато учнів, батьків, вчителів 

усіляко допомагали нашим бійцям на фронті). 

Із яким настроєм починаєте нову сходинку Ви? Чи встигли від-

почити за час відпустки? 

Я намагаюся оптимістично себе налаштовувати, незважаючи на те, 

що перед початком кожного року ми маємо цілу низку проблем, але намагаємося їх вирішувати. 

Тому у мене оптимістичний настрій і підхід. Стосовно того, чи встигла я відпочити чи ні, відповім 

так: у кожної людини є мало часу для того, щоб відпочити… Протягом літа відпустки у мене як та-

кої не було. То узгодження документів фінансової звітності, то проектів по ремонтних роботах і 

т.д… У моральному плані я все-таки відпочила і готова працювати на повну силу! 

І який виклик даємо на цей рік? Які грандіозні плани будуємо? Яку найвищу нагороду хочемо 

здобути? 

Шкільна адміністрація планує взяти участь хоча б у одному, але серйозному проекті державного 

рівня. На такі проекти часто виділяється певна сума коштів, яка дасть можливість використати їх 

для покращення нашого навчально-виховного процесу і матеріальної бази.  

Як досвідчений і мудрий керівник, налаштуйте усіх нас на плідну роботу. Про що варто пам’я-

тати і учням, і педагогам? 

Найголовніше, про що треба пам’ятати зараз – це збереження життя та здоров’я усіх учасників на-

вчально-виховного процесу: і учнів, і батьків, і вчителів. Тому що завжди є загроза терористичних 

актів… Найголовніше завдання на сьогодні – створення безпечних умов для навчання дітей і робо-

ти вчителів. Тому прошу усіх бути уважними та обережними і в побуті, і в школі, і у різних громад-

ських місцях, дбати і про своє здоров’я, і про здоров’я найближчих людей. 

Ваші кілька теплих слів батьківському колективу Нижньосірогозької школи, адже їх допомога 

і підтримка для закладу також надзвичайно важливі. 

Я дуже вдячна батькам усіх без виключення класів за дуже якісну і своєчасну підготовку навчаль-

них кабінетів. Усі питання ми намагаємося вирішувати разом з Вами шляхом переговорів без дода-

ткових конфліктів… 

 Дякуємо за змістовну розмову і позитивні настанови! І в добру путь усім нам!!! 

 Навзаєм, дякую за Вашу активну зацікавленість життям школи! Усім вдалого навчання. 

                          

                                           Розмову записала головний редактор Артеменко А.О. 



НАШІ ПЕРШАЧКИ 
 

У цьому навчальному році шкільний поріг переступила нова зміна 1-А та 1-Б класу. 

Трішки розгублені, але радісні й довірливі, стояли малюки на лінійці на подвір’ї шко-

ли – школи, яка стане їх рідною. Ще зовсім недавно були вони випускниками в дитячому садоч-

ку. 

Та пролунав шкільний дзвінок, і за руку із випускника-

ми вирушили дітлахи на свій перший урок, якого так 

чекали останні кілька днів – приміряли шкільну форму, 

складали і перекладали речі в портфелі, вчили вірші… 

Почався урок – і у класі залунали дзвінкі дитячі голоси. 

Всі почули вірші про Батьківщину, маму, рідну україн-

ську мову. Маленькі дитячі пальчики виводили букви 

свого імені – і ожило, розцвіло серце .Не могли дочека-

тися своїх першокласників і батьки. В їх очах – радість, 

хвилювання і гордість, справжня гордість – їх дитя ста-

ло першокласником! 

Протягом адаптаційного періоду учні перших  класів  

будуть звикати до нового режиму дня, знайомитися з 

однокласниками й школою. Познайомитися діткам до-

помогла гра «Мене звати...» і «Я роблю ось так.........», 

де кожний учень називав своє ім’я й говорив, що він 

любить. Граючись у веселу гру "Ширше, ширше, шир-

ше коло, друзі є у нас навколо", діти намагалися подру-

житись. У своїх перших зошитах дітлахи багато малю-

ють й розфарбовують різні цікаві завдання. 

Пройшло кілька днів – і вони вже започатковують свої 

традиції: 2 вересня вітали з днем народження першу осінню іменинницю  - Вовк Міладу. 

Готуються до першого свята – «Посвяти у школярі»! А ми обов’язково завітаємо до 

них на свято і розповімо Вам! 

                       

Над статтею працював Гармаш Максим 

Оголошення!!! 

Запрошуємо стати частиною творчого колективу шкільної газети 

PARTA, тих, хто має літературні здібності та креативні ідеї. Спро-

буй свої сили—подавай матеріали до редакції газети і вони можуть 

увійти вже до наступного номера      PARTA.  

З нетерпінням чекаємо на відкриття нових талантів. 

 



 

Пам’ятка батькам першокласників 

  

1. Любіть дитину. Не забувайте про тілесний контакт із 

дитиною. Знаходьте радість у спілкуванні з дітьми.  

2. Хай не буде жодного дня без прочитаної книжки.  

3. Розмовляйте з дитиною, розвивайте її мову. Цікавтеся 

справами і  

проблемами дитини.  

4. Дозволяйте дитині малювати, розфарбовувати, виріза-

ти, наклеювати, ліпити.  

5. Відвідуйте театри, вистави, організовуйте сімейні 

екскурсії містом.  

6. Надайте перевагу повноцінному харчуванню, а не роз-

кішному одягу.  

7. Обмежте перегляд телепередач, ігри на комп’ютері до 30 хвилин.  

8. Привчайте дітей до самообслуговування і формуйте трудові навички і любов до праці.  

9. Не робіть із дитини лише споживача, хай вона буде рівноправним членом сім'ї зі своїми пра-

вами і обов’язками.  

10. Пам’ятайте, що діти – не прості продовжувачі наших особистих умінь і здібностей. Кожна 

дитина має право на власний вияв своїх потенційних можливостей і на свою власну долю.  

1-А 

Вовк М.   (2.09) 

Пестрецова П.   (28.09) 

1-Б 

Шутко А.    (19.09) 

2-А 

Сердюк Т.      (24.09) 

2-Б 

Мотін С.     (4.09) 

Табас А.     (5.09) 

Гречко  Д.      (21.09) 

3-А 

Худяк А.     (5.09) 

Шапошніков М.      (8.09) 

3-В  

Худяк Т.     (15.09) 

4-Б 

Кальян   Є.     (12.09) 

Демидова Д.    (24.09) 

5-А 

Наймалюк  Д.      (27.09) 

5-Б 

Ткаченко Д.        (3.09) 

6 

Поліщук К.    (19.09) 

7-Б 

Карпачов Д.       (14.09) 

8-А 

Дар`єнко В.     (25.09) 

8-Б 

Ушакова Л.     (24.09) 

Конюх С.       (26.09) 

Пономаренко Є.     (26.09) 

9-Б 

Сопін А.       (07.09) 

Данко К.       (09.09) 

10 

Жданов С.      (11.09) 

11-Б 

Іванова Я.        (12.09) 

 Шостак М.        (25.09) 



Наша адреса: 

смт. Нижні Сірогози, вул. Височина, 6 

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

Зважаючи на те, що вересень – початок навчального року і безліч шко-

лярів щодня ступають на проїжджу частину, навіть якщо на пішоходних пе-

реходах, і у школах всі дружно проводять профілактичні заходи «Діти на до-

розі», ми вирішили нагадати основні правила пішохода! Це ніколи не завадить! 

І будьте здорові!!!  

Пам'ятка пішохода  
1. Пішохід повинен рухатися тротуаром, три-

маючись  праворуч.  

2. Ні в якому разі не можна перебігати 

проїжджу частину — це дуже небезпечно для 

життя і здоров’я!  

3. Не можна виходити на проїжджу частину 

перед  автобусом, що стоїть. Водій, який 

об'їжджатиме автобус,  вчасно не помітить вас 

і не встигне загальмувати.  

4. Якщо поблизу немає пішохідного переходу, 

то, підійшовши до проїжджої частини вулиці, 

слід спочатку подивитися ліворуч, перекона-

тися у відсутності транспорту, потім дійти до 

її середини, подивитися праворуч і, переконавшись у безпеці, дійти до кінця проїжджої частини.  

5. Якщо на вулиці є підземний пішохідний перехід, обов'язково користуйся ним, переходячи вулицю.  

6. Чекати автобус або тролейбус потрібно на спеціально вказаних зупинках, не виходячи з тротуару 

на проїзну частину.  

7. Не можна перебігати дорогу перед транспортом, що 

рухається, — автомобіль зразу  

зупинити неможливо. Запам'ятай, що взимку це  набага-

то небезпечніше.  

8. У місцях, де встановлено світлофори, пішохід має 

користуватися його сигналами.  

9. Переходити дорогу можна лише на зелене світло,  

переконавшись, що транспорт зупинився.  

10. Червоне світло забороняє переходити дорогу.  

11. На жовте світло переходити дорогу забороняється, але якщо воно загорілось, коли пішохід дій-

шов до середини дороги, він має зупинитися і дочекатися зеленого світла.  
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