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СЕРПАНТИН ШКІЛЬНИХ НОВИН 

НАЙСВІТЛІША ДОРОГА В СВІТІ — 
ЦЕ ДОРОГА ДО ЗНАНЬ, ДО ШКОЛИ.   

 1 вересня у школі традиційно по-родинному  пройшло 
свято Першого дзвоника, яке сповістило учнів, батьків 
та вчителів про початок нового навчального 
року.             
День Знань — це особливе свято! Адже воно знаменує 
початок нових знань, досягнення нових успіхів на 
шкільній ниві.  Це зустріч з друзями і вчителями, 
радість від спілкування, знайомство з новими 
навчальними предметами, пізнання невідомого і 
цікавого. 
Перший дзвоник - це завжди хвилююча подія, 
особливо для наймолодшого учня — першокласника, 
адже для нього розпочнеться   цікаве шкільне життя, 
перший навчальний рік, перший дзвоник, перший 
урок, перша вчителька, перша оцінка на шляху до 
Країни Знань. 
Для одинадцятикласників  цей навчальний рік буде 
останнім і вирішальним, він прокладе межу між 
дитинством і дорослим життям. Сьогодні  випускники 
востаннє переживають зустріч з першим шкільним 
дзвоником, бо через рік розлетяться, мов пташенята, 
по білому світу, щоб вчитися і працювати, щоб йти 
дорогами праці і звитяги, дорогами своїх батьків та 
дідів, і торуватимуть власні шляхи, щоб творити 
свою Державу.       
У черговий раз школа гостинно відчинила для учнів 
свої двері і запросила  у просторі і затишні класи, 
щоб набиралися мудрості і знань, щоб наповнювали 
своє серце любов’ю і добротою, щоб вчилися долати 
труднощі і впевнено крокувати до своєї мети. 
Всього, що вмієш, і всього, що знаєш, за плечима не 
носити. Не лінуйтеся і не зупиняйтеся на 
досягнутому, розвивайте свої таланти, творчість, 
здібності.  Учіться бути мудрими, добрими і 
людяними. Виростайте справжніми людьми!  



СЕРПАНТИН ШКІЛЬНИХ НОВИН 

ОЛІМПІЙСЬКИЙ ТИЖДЕНЬ 
    Кожного року на початку вересня у нашій школі проводиться Олімпійський тиждень з 
метою популяризації фізичної культури та спорту. У рамках цього тижня вчитель фізичної 
культури Кисіль Н.М. провела такі заходи: 

Захід «На гостину до Олімпійського Ведмедика» (для учнів 1-3 класів) 
Малі Олімпійські ігри (для учнів 5-7 класів) 
 Спортивний вечір відпочинку (для учнів 8-11 класів) 
Конкурс малюнків «Я та мій вид спорту» 

Відомий український письменник писав: «Спорт виховує тоді, коли він є улюбленим 
заняттям кожного». І це правда, адже Спорт – це дружба! Спорт – це сила! Спорт дає всім 
дітям крила. Олімпійські ігри – це дружба, завзятість, воля до перемоги; це красивий і 
чесний спорт. 
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ВИБОРИ 
В зв’язку з випуском зі школи Міністра культури дана посада виявилась вакантною. То 

ж 9 вересня розпочалась виборча кампанія. Мечик Анастасія та Загоруйко Катерина 
запропонували свої передвиборчі програми, ознайомили з ними учнівський та педагогічний 
колективи. 18 вересня 2019р. відбулись вибори. За результатами голосування Міністром 
культури стала Загоруйко Катерина.  

Вітаємо її бажаємо плідної праці на зайнятій посаді. 
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ХV ЗЛІТ ЛІДЕРІВ УЧНІВСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ 
Учнівське самоврядування – нелегка і водночас цікава справа. Саме вона дає змогу 
учням  відчути себе справжніми господарями школи і, разом з тим, зрозуміти, наскільки це 
важливо вміти організовувати роботу, брати на себе відповідальність, приймати рішення. 
27 вересня лідери учнівської організації ОРТАНТА традиційно взяли участь в районному 
Зльоті Ліги Старшокласників. Лідери учнівських осередків прослухали звіт за 
роботу Ліги за попередній навчальний рік, а також обрали голову Ліги Старшокласників. 

ТИЖДЕНЬ ПРОТИДІЇ БУЛІНГУ 
 З 16 по 20 вересня 2019 року по всій Україні оголошено «Тиждень протидії булінгу». 
Наш заклад також долучився до акції «Разом проти булінгу». На виховній годині з учнями 7-
8 класів вели мову «Булінгу – НІ в освітньому середовищі». Протягом тижня учні 5-11 класів 
готували плакати на відповідну тематику, а в п’ятницю організували виставку. Учні активно 
долучились до заходів, виробили правила співжиття в колективі та вирішували, як діяти в 
різних ситуаціях. 
 На завершення переглянули відеоролик «Не 
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