
 

 

 

Після тривалого карантину—уже здорові та повні 
сил -  взялися школярі до навчання.  А також до 
виконання громадських доручень. 
 

03 березня  на засіданні районного шкільного 
парламенту захищав своє дослідження у вигляді 
презентації учень 8 класу — мер Шкільного 
містечка — Анхім Микола. Він 
представив у рамках загально-
районного проекту “Шкільні 
дитячі організації в країнах 
Європи” матеріали, що стосу-
ються системи освіти, правово-
го захисту дітей,  форм їхнього 
дозвілля, молодіжних організа-
цій Німеччини. 

 

13 березня співо-
чі таланти нашої 
школи проявили 
себе на районно-
му фестивалі 
“Перлини Звяге-
льщини” - Мель-
ник Анастасія, 

Бойко Надія, Джура Окса-
на, Рубан Юлія, Случак 
Діана,   Корнійчук Марія (6 
клас).   
Майстерне читання гуморе-
сок продемонстрував учень 
7 класу  Цехівський Олег.  
 

Бажаємо  нашим школярам 
досягти ще більших висот у 
їхніх творчих починаннях.  
   

Успіх приходить до тих, хто рухається вперед, до тих, хто розподіляє свої сили з розумомУспіх приходить до тих, хто рухається вперед, до тих, хто розподіляє свої сили з розумомУспіх приходить до тих, хто рухається вперед, до тих, хто розподіляє свої сили з розумом...   

Піщівськ а ЗОШ І - І І І  ступенів  
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Друкований орган учнівського самоврядування “Шкільне Містечко”  

НОВИНИ БЕРЕЗНЯ  

Увага! Увага! Увага! 

Оголошено старт акції “Зустріч птахів”! 

 Нагадуємо: 

 учні 1– 6 класу готують виставку малюнків “Птахи 

нашого краю”, а також Свято Зустрічі Птахів; 

 учні 7—11 класу виготовляють шпаківні для на-

ших пернатих друзів. 

З питань проведення акції зверта-
тися до координатора учнівського 
самоврядування Тетяни Михайлів-
ни Вознюк та вчителя біології Ва-

лентини Макарівни Колосович.  

Розминка для інтелектуалів 

Перший весняний місяць  виявився багатим на ви-

пробування учнівських здібностей не лише творчого 

характеру,  але й  розумових. 

15 учнів 5  - 10 класів взяли 

участь у Міжнародному  історич-

ному конкурсі “Лелека”. 

17 учнів 2 - 8 класів стали учасниками 

Міжнародного математичного конкурсу 

“Кенгуру”. 

Набирайтеся сил, інтелектуали, адже 

попереду ще випробування сил 

знавців фізики—”Левеня”! 



 

ВЕСНА… КРАСА… ЖІНКА…  

Лагідні промені сонця, веселий спів птахів пробудив від сну красуню Весну. Відкрила 
вона свої пролісково-голубі очі,  посміхнулася  тюльпановою посмішкою,  умилася бере-
зовим соком, модно прибрала своє розкішне смарагдове волосся і  …. подарувала своїм 

подругам—жінкам свято — свято 8 Березня. 

Цьогоріч прекрасну половину нашої школи  вирішили привітати святковим концертом,  
до участі в якому залучили всіх—від найменших першокласників до найста-

рших одинадцятикласників.  Кожен клас показав, на що він удатний.  

Окрасою свята стали ведучі. Хлопці з 10 класу  - Роман Давидюк, Артем 
Кирилович та Андрій Костюк — говорили жіноцтву школи найкращі слова 
вітань, представляли концертні номери і навіть встигали здійснювати музи-
чний супровід свята.  Багато пісень прозвучало  під час концерту—від дуе-
тів другокласниць Каміли Левандовської та Олександри Демедюк, третьок-
ласниць Ангеліни Захарчук та  Лілії Пелешанко; від ансамблів  4, 5  та 6 
класів. Особливо вразила рисутніх пісня у виконанні шестикласниць “Діти-

квіти”. Як завжди тішила слухачів своїм 
прекрасним співом наша юна зірочка Ана-
стасія Мельник. Щирі слова про маму—
найріднішу душу—висловили зі сцени 
першокласниці Даринка Случак та Даша 
Захарчук.  Таємницю жіночих імен розк-
рили хлопці з 8 класу. А що вже жартів 
лунало  - семикласник гуморист Олег Це-
хівський розповів, як важко “мужчинам “ 

бути ввічливими з жінками,  одинадцятикласники Богдан Нестерчук та Наталія Бака 
показали, як може жінка провчити чоловіка, а дев’ятик-
ласники спільно з шестикласниками розіграли сцену з 
сімейного життя напередодні 8 Березня. Веселилися 
глядачі, коли спостерігали за традиційними посидень-
ками чоловіка перед телевізором тоді, як жінка і дитину 

годує, і одяг пере та сушить,  і в будинку прибирає. Розгнівалась дружина—і 
лишила чоловіка наодинці з усіма хатніми біда-
ми—зрозумів бідолаха, що варто подякувати 
Богові за те, що він створив для нього таке прек-

расне диво—ЖІНКУ. 

Тож і не дивно, що саме в цей прекрасний 
день отримали подруги весни в дарунок авторсь-
ку поезію  учениці 9 класу Софії Давидюк, напи-
сану спільно із старшою сестрою Анною. Приєм-
ним сюрпризом стали для всіх присутніх дівчат 
та жінок-вчителів та мам стали кульки з поба-

жаннями від чоловічої половини школи. 

Нехай летять до неба кульки, нехай здійснюються всі побажання, нехай 
здійснюються мрії, адже саме для цього  в наш світ щороку 

приходить красуня Весна.     

Джура О., Чижевська Н., Анхім З.В. 
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Мерія повідомляє КТС 
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Наші захоплення 

У кожного з нас свої захоплення, свої”коники”. Комусь добре годинами сидіти в світі комп’ютерних ігор, ко-
мусь добре на стадіоні днями ганяти м’яч чи махати ракеткою за тенісним столом… хтось не відходить від 
телевізора, а хтось за навчанням світу білого не бачить. А ця трійця, про яку піде далі мова,  обрали  для себе 
світ книг—світ фантазії, героїв, натхнення, почуттів. Для їх книг—не просто річ, яку треба перекладати в порт-
фелі, це стиль життя. Бо книгу читати—це…. Що це? Відповідь на це запитання шукали до, під час і шукати-
муть після конкурсу  “Найкращий читач району-2015” учні нашої школи, які брали участь у цих книжкових зма-

ганнях.  

Оксана Джура та Діана Случак з 6 класу, Микола Анхім — 8 класу — представляли нашу школу 18 березня 

на районному конкурсі  як найкращі читачі своєї вікової категорії. 

Щоб пройти всі випробування,  вони повинні були : 

 Презентувати себе протягом 1 хвилини “Чому я найкращий читач”; 

 Розповісти про свою “золоту книжкову полицю”(5 улюблених книг) та захис-

тити свій оригінальний костюм літературного персонажа; 

 Відповісти на запитання вікторини за творами Всеволода Нестайка “Тореадори з Васюкі-

вки, “У країні сонячних зайчиків”, “Незвичайні пригоди у лісовій школі” та іншими; 

 Продовжити вислів “Книгу читати—….”. 

До малої зали Будинку рад з’їхалися 29 учнів 6-8 класів  - чита-

чів сільських та шкільних бібліотек, кращі з кращих.  Вони пред-

ставляли себе в образах улю-

блених літературних персона- жів 

— хтось уявив себе в образі 

Оксани з твору М.Гоголя “Ніч 

перед Різдвом”, хтось був Явою та Павлушею з “Тореадорів…” Не-

стайка. Наша Діана перевтілилася в Поліанну з однойменного ро-

ману Елеонор Портер, Оксана Джура стала казкаркою Шахереза-

дою, а Микола звернувся до образу улюбленого Шерлока Холмса.  

Під час конкурсу всі учасники показували не лише своє захоплення 
книгами, а й гарну акторську гру, вміння співати і навіть танцювати. Серед улюблених книг  
учасників були названі поезії Тараса Шевченка та Лесі Українки, твори В.Нестайка, М.Гоголя, Артура Конан 

Дойля, Жуля Верна, Джоан Роулінг,  Даніеля Дефо, казки українців та народів світу.  

Перможцями конкурсу стали учні з Івашківки (8 клас), Гульська (7 клас), Кикови (6 клас). Вони 
візьмуть участь  в обласному турі “Книгоманії –2015”, що відбудеться 24 березня в обласній 

бібліотеці. 

За результатами випробувань 
Анхім М. посів ІІ місце серед учнів 
8 класу, у дівчат — “золота сере-

дина”. Наші найкра-
щі читачі отримали 
сертифікати та ху-
дожню літературу в 

подарунок.  

Кізяк Т.М.,  

Дяченко К.І. 

 

Івашківка (8 кл.) 

Кикова (6 кл.) 

Гульськ (7 кл.) 

Книгу чита-

ти—знання 

здобувати? 

Книгу чита-

ти—світ 

пізнавати? 

Книгу читати—у гли-
бини пірнути, до зі-
рок дістати; сто жит-
тів прожити—нових 
друзів придбати? 
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Запрошуємо жителів Шкільного Містечка до співпраці на сторінках газети.  

Діліться наболілим, розповідайте про цікаві події, організовуйте конкурси, подавайте нові ідеї. 

Автори цікавих статтей чи репортажів будуть відзначені редакцією. 

Нікітюк Максим, 8 кл 

Захарчук Ангеліна, 3 кл 

Тригуб Яна, 5 кл 

Цехівський Олег,  7 кл 

Кирилович Артем, 10 кл Случак Діана, 6 кл 

12.03 19.03 

23.03 08.03 

День народження - особлива дата, 
Це свято ні з чим не порівняти, 

З Днем народження вас вітаєм 
І щирі побажання вам надсилаєм! 

Щоб доля вам лиш щастя дарувала, 
Щоб лихо до вас дороги не знало, 

Щоб мрії ваші збувались завжди 
І щастя своє щоб змогли зберегти. 

Хай буде здоров'я міцне, мов граніт. 
Хай шлях життя встеляє ясен цвіт. 

Хай наше щире привітання 
Звучить для вас не менше сотні літ. 

Жителі Шкільного Містечка 

24.03 

25.03 

Ткачук Роман, 1 кл 

Пелешанко Ліля, 3 кл 

03.03 

11.03 


