
  

ПАРТА . Все найцікавіше пишуть тут! 

Свій голос віддаю за матінку-природу  

За чистоту Землі, красу і вроду.  

За екологію довкілля і душі.  

Ставай і ти й діла свої верши. 



Весняний привіт усім читачам газети! 

    Не особливо набридаючи морозами та завірюхами, Зима достойно  крокувала вулицями 

нашого селища... та що там селища, цілої країни! А разом із нею невпинно змінювалися події, 

люди, переживання. Однак, відчуваючи свою невідворотну часову поразку, королева Зима тре-

мтливо віддає кермування юній Весні, своїй наступниці. І відразу надворі стає тепліше, стру-

мочками розтікаються залишки снігу, з-під землі стрімко прориваються провісники тепла – 

перші підсніжники. І ось вони вже зацвітають! Весна перемогла! А значить –життя продов-

жується!!! 

    І ми, щиро сподіваючись на перемогу Добра і Миру, продовжуємо радувати вас, дорогі наші 

читачі, випуском шкільної «Парти»! А в переддень світлого жіночого свята бажаємо усім ду-

шевного тепла та гармонії, щирих посмішок і море квітів! 

                                                               Головний редактор газети Артеменко Алена Олександрів-

                               Скарбниця дідуся Кенира 

    Саме під такою назвою було проведено свято у Нижньосірогозькій ЗОШ І-ІІІ ст., до дня 190-

річчя Леоніда Глібова. 5 березня 1927 р. – у селі Веселий Поділ на Полтавщині народився 

Леонід Іванович Глібов, письменник, байкар, вида-

вець, вчитель, громадський діяч. Закінчив Ніжинсь-

кий ліцей вищих наук. 

    До свята ми готувалися напружено і довго. В 

шкільній бібліотеці, Куцою Т. І., було проведено 

відбірковий конкурс виразного читання байок.В журі 

були представники: дитячої бібліотеки, лідери са-

моврядування та вчителі української мови.  

    Найкращі виконавці декламували байки, акровірші 

та загадки на святі.  

    Учні шкільного самоврядування підготували сценарій та були ведучими. Цей захід допоміг 

не тільки дослідити спадщину байкаря, а й об`єднати навколо однієї теми. 

МАСЛЯНА В НАШІЙ ШКОЛІ 



ПАТРІОТИЧНА СТОРІНКА 

Єдина виховна година «Від Тарасика до Тараса»  

    9 березня, Україна відзначає 203-й день народження поета, письменника, художника, громадсь-

кого та політичного діяча, який є національним героєм і символом України, Тараса Григоровича 

Шевченка. 

    Попри час, Шевченко не віддаляється, не бронзовіє. Він – апостол правди – живий! У чому 

криється цей феномен, ця дивна незбагненність? У живому щирому слові Тараса, що іноді бри-

нить як струна, а іноді подібне до гострого важкого меча, повідомляє Укрінформ. 

    «Без Нього… хто знає, що було б з нами!», – зауважує Богдан Лепкий. 

«Кобзар» для українців те саме, що й Біблія. Його загортали у вишитий рушник і зберігали біля 

образів як святиню. По ньому український селянин, водячи зашкарублим, покрученим від важкої 

праці пальцем, вчився читати. Вуста старанно шепотіли заповітні прості рядки, а розум осявала 

істина – «Борітеся – поборете!». Його вчили напам’ять. 

Відкриття декади початкових класів дало нам море позитивних емоцій і знань. 



НОВИНИ 

День Японії 

Математичний конкурс «Кенгуру» 

Фестиваль 

«Поетичний камер-

тон Ліни Костенко» 

Х Міжнародний кон-

курс з  

українознавства 

Виступ Агітбригади  

пожежників 
Проект «Зміни свою  

школу» 

Переможці екологічна бригада «Eko-Touch»  



Сторінку готувала Гаврилова Аліна 

8 березня – Міжнародний жіночий день 

    Крім того, що в нашій школі кожен клас окремо святкував 8 березня. Пройшов також святко-

вий концерт для ветеранів та всіх жінок нашої школи. 

Весна – найпрекрасніша пора року. З її приходом оживає природа, повертаються з далеких країв 

птахи, квітнуть дерева, зодягаючись у зелень; гаї перегукуються голосним пташиним співом. 

Прийшла весна! 

    Бринять струмки, розквітають перші квіти, зігріті теплом со-

нячного проміння, мрійливо 

співають пташки, прийшла 

весна, а разом з нею – 

Міжнародний жіночий день. 

Свято половини людства, а 

ще й якої половини!  

Свято книги 

    Традицією у Нижньосірогозькій ЗОШ І-ІІІ ст. стало проведення Всеукраїнського тижня дитя-

чої та юнацької книги, який цього року проходить під гаслом: «Дитина читає, держава дбає, 

Україна процвітає».  

    Свято книги відкрилось фестивалем казок: «Колосок» та «Колобок» учні 1-Б класу, 2-А клас 

– «Рукавичка», 2-Б – «Солом’яний бичок», 3-А – «Пан Коцький», 3-Б – «Бабусині пригоди», 3-В 

– «Лисиця і журавель», а група продовженого дня інсценувала казку«Колобок на сучасній лад». 

    Але, мабуть, найбільше свята чекали першокласники, які тільки-но навчилися читати та поп-

рощалися з букварем, та стали читачами шкільної бібліотеки. 

    Учні 4-Б класу відкрили театралізованим дійством захід «Посвята в читачі» та показали, як 

треба бережно відноситися до книг, культуру спілкування та зв'язок дітей з шкільною бібліоте-

кою. Присутні на святі казкові герої розповіли, що життя без книги не можливе і показали, як 

важко у спілкуванні без знань. 

Тиждень дитячої та юнацької книги став своєрідною акцією з популяризацією надбань націона-

льної та світової культури та сприяв поглибленню та розширенню читацьких інтересів.  
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Сторінку готували Міщенко Данило і Альохіна Олена 

1-А 

Москаленко К. – 16.04 

Заседько Д. – 26.04 

Герасимов Є. – 08.04 

1-Б 

Дущено В. – 12.04 

2-А 

Кудрявцев Д. – 19.04 

Горічко В. – 22.04 

2-Б 

Величко О.—23.04 

Галеєва А. – 07.04 

Карабка А. – 30.04 

Зімнухов В. – 30.04 

4-А 

Волович В. – 06.04 

4-Б 

Гречко Д. – 17.04 

5-А 

Ішевський В. – 27.04 

Полівода А. – 26.04 

Мозуль Р. – 06.04 

Шутак Б. – 07.04 

5-Б 

Загородня О. – 01.04 

Лобанов Д. – 12.04 

Міщенко Є. – 12.04 

Безух О. – 27.04 

7-А 

Тимоник Є. – 18.04 

7-Б 

Глущенко Д. – 18.04 

Ковтунюк Н. – 08.04 

Полівода К. – 24.04 

8-А 

Сабадаш Ю. – 05.04 

8-Б 

Бродський С. – 24.04 

Максимова Ю. – 25.04 

Москаленко І. – 20.04 

Шапоняк М. – 19.04 

9-А 

Шкіндер К. – 07.04 

9-Б 

Левдар А. – 09.04 

Тюшко В. – 10.04 

10 

Гришин Д. – 23.04 

11-А 

Павлишин Р. – 23.04 

11-Б 

Що робити на канікулах ?  

 

    Канікули — це час, який потрібно провести з толком. Іноді здається, що в тебе ще цілі тижні 

або місяці попереду. Але вони, як відомо, летять дуже швид-

ко. Не можна втрачати доро- гоцінний час. Потрібно 

обов’язково щось придумати. Да- вайте подумаємо разом, 

чим можна зайнятися на каніку- лах. Отже: 

    Що робити на канікулах? Най- важливіше в будь-якому 

відпочинку — це те, що він доз- воляє поміняти обстановку 

і деякі моменти нашого повсякде- нного життя. На канікулах 

з’являється якась свобода, якщо ж, звичайно, ви не зби-

раєтеся працювати. Але і робота на канікулах — це відпочи-

нок. Відпочинок від навчальної діяльності. Давно доведено, що найкращий спосіб відпочити — 

це повністю поміняти свій звичний розклад життя. Тому психологи радять їздити куди-небудь на 

канікулах. 




