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Шкільна газета  

“ Цікаві моменти 2016 року” 



Свято першого вересня 
Зазирнуло ранком сонце 

До школяриків в віконце, 

У дзвіночок калатало, 

Промінцями лоскотало: 

— Прокидайтесь, не баріться, 

Не пустуйте, гарно вчіться! 

Дітвора відповідає, 

Що всі букви уже знає 

І виписує слова, 

І рахує два по два! 

— Тож сідай до нас за парту, 

Бо розумним бути варто. 

 

 

 

 

 

В рамках профорієнтаційної роботи  

з школярами  

9 вересня учні 9-А класу разом з класним  

керівником  

Лисенко О.В. відвідали пожежну  

частину  м. Ірпеня.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17 вересня 2016 року на Ірпінському  

стадіоні "Чемпіон" пройшов турнір з фу-

тболу "Кубок Мера 2016" серед юнаків! 

Учні нашої школи активно  

долучилися до турніру і  

боролися за кубок. Команда виборола ІІ  

місце. Вітаємо їх та вчителя  

фізкультури нашої школи  

Олену Володимирівну Федорову.  

Бажаємо подальших перемог!  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26 вересня учні 8 – 10 класів нашої  

школи відвідали ярмарок вакансій та 

професій з метою мотивації у виборі 

професій  

затребуваних на ринку праці. На даному 

заході учням були представленні  

навчальні заклади різних типів  

акредитації та роботодавці, які мають 



 

Ми обирали лідера! Лідера, який здатний  

очолити групу для вирішення конкретних 

завдань, самостійного у прийнятті рішень  

і готового нести відповідальність за їх  

наслідки.  

Вітаємо з перемогою у виборах на посаду 

Голови шкільного учнівського  

самоврядування ученицю 10 класу  

Юлію Усату!  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Демократія - це не результат.  

Демократія - це процес.  
11 жовтня лідери учнівського самоврядування 

школи разом з координаторами проекту 

"Демократична школа" Людмилою Микитюк та 

Ольгою Боярчук визначали рівень 

"демократизації" в рідній школі. Результат вразив 

кожного, і кожен для себе зробив  

висновки. Учні активно висловлювали свої думки 

та побажання. Вони вважають що школа – це 

їхній другий дім, і вони хочуть почувати себе 

комфортно, вільно висловлювати свою думку, 

побільше інтерактивних занять, подорожувати 

для того щоб теоретичні знання які  

отримують в школі переходили в практичний досвід. А ще учні 

бажають вільний час проводити зі свої ми вчителями!  

 

 

 

 

Бути фінансово грамотним зараз не тільки модно, але й життєве 

необхідно. Навчитися заощаджувати, правильно розподіляти свої 

фінанси прагне кожен з нас. На цьому тижні студенти та  

викладачі Ірпінського державного коледжу економіки та права  

допомагали нашим учням встановити рівень своєї фінансової  

обізнаності. Цікаві та змістовні тренінги для учнів 9-Е,10 та 11 

класів допомогли учням систематизувати знання отримані  

раніше та дізнатися багато чого цікавого та корисного.  

Сподіваємося, що такі зустрічі стануть традиційними в нашій 

школі. Подякуємо викладачу Людмилі Степанівні Деміденко та 

студенткам Олені та Насті.  

 

 

 

 

 

Завдяки досвіду в роботі з освіти демократичного громадянства 

та прав людини (ОДГ/ОПЛ), рішенням науково-методичної ради 

КВНЗ КОР «Академія неперервної освіти» нашій школі надано 

статус обласного опорного закладу освіти (ООЗО) з проблеми 

«Реалізація принципів демократії у загальнооосвітньому  

навчальному закладі». 

17 листопада 2016 року керівником обласного опорного закладу 



З метою ознайомлення дітей з світом  

професій, розширення знань про те, як  

робляться напої та ознайомитись з одним із 

провідних бізнесів України зсередини, учнів  

6-А класу відвідали завод КоКа Кола. Цікава 

розповідь, експерименти, долучення до  

процесу виробництва вразили навіть самих 

прискіпливих і допитливих учнів.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нашій школі випала велика честь першою прий-

мати лідерів учнівського самоврядування міста! 

Учнівсьсе самоврядування - це справжнє самовря-

дування ! Втручання дорослих було мінімальним. 

Учні самі гостинно приймали гостей, ознайомили 

з роботою шкільного самоврядування та презен-

тували роботу наших школярів в освітньній про-

грамі для демократичного громадянства 

"Демократична школа". Дуже дякуємо лідерам Ір-

пінських шкіл за плідну роботу в тренінгах. акти-

вну громадянську позицію, готовність до співпра-

ці! 

 

 

 

 

"Дякуємо, що не забуваєте про нас!", "Спасибі за по-

дарунки, за надію!" - такими словами зустріли на-

ших учнів батьки хворих діток та медперсонал 

відділення дитячої онкогематології Київської об-

ласної лікарні. Шостий рік маленькі пацієнти на 

свято Святого Миколая отримують солодкі по-

дарунки, зібрані з любов’ю батьками учнів та лис-

тівки з теплими побажаннями власноруч вигото-

влені нашими школярами. Радіють хворі діти і 

канцелярському приладдю, і новим книжкам, яки-

ми ми поповнили ігрову кімнату відділення. А ми 

дякуємо учням школи та їх батькам за співчут-

тя, добрі справи та чуйні серця.   

 

 

 

 

Яскраві зимові свята для учнів нашої школи  

розпочалися новорічними дискотеками. Для учнів 

5-7 класів були проведені  цікаві розважальні кон-

курси. Для 8-11 - грандіозне шоу "Хто зверху".  

Під час балу для старшокласників директор  

школи Ірина Германівна вручила призи та кубок 

переможцям та учасниками традиційних  

шкільних змагань з волейболу "Турнір на Кубок ди-

ректора школи". 

 

Хай буде Новий Рік 

Схожий на диво, 

Щоб кожен день жилося радісно й 


