
 Збігає листопад... Прощається з нами чарівна осінь. 

Попереду зима.  

 Скоро закінчення першого семестру, а за ним і 2013 року. 

У цьому місяці було проведено багато заходів, розпочато ІІ етап 

олімпіад з базових 

дисциплін, проведено 

конкурси ім.Петра Яцика, 

“Бобер”.  

 Про це та багато 

чого іншого читайте у 

нашому випуску... 

Народні прикмети 

Червоний колір сонця, місяця - похолодає, випаде сніг. 

Зірки яскраві - на мороз, тьмяні - на відлигу. 

Ожеледиця, снігова крупка дають знати про потепління. 

Сірий ранок - ясний день. 

Ожеледиця починається з туману. 

Грім у листопаді - на малосніжну зиму. 

Блимають зірки - погода погіршиться. 

 Як листопад дерев не 

обтрусить, довга зима бути 

мусить  

Після листопадових заморозків 

-грудневий мороз. 

Бурхливий листопад - на сувору 
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Слово редактора 



     10-11 листопада 2013 року учні нашої школи 

брали участь у Міжнародному конкурсі з 

інформатики та комп’ютерної вправності "Бобер”.            

 Конкурс проводиться в Україні щорічно, 

відповідно до повноважень, делегованих 

Міжнародним оргкомітетом BEBRAS. Конкурс 

проводиться з метою популяризації і поглиблення 

знань з інформатики серед учнів, поширення та 

впровадження національних освітніх технологій за 

кордоном, аналізу та запровадження сучасних 

прогресивних освітніх зарубіжних технологій в 

Україні. 
Цього року від школи в ньому взяли участь 29 учнів 

2-11 класів. 
Під час конкурсу панувала доброзичлива та дружня 

атмосфера. Після конкурсу учні спілкувалися між 

собою, обговорювали завдання та свої відповіді. 
Чекаємо з нетерпінням на результати!!! 
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Лікування книг 

Конкур Бобер 2013 

Послання пам'яті  

 

 6 листопада учні 4 класу 

прийшли на допомогу пошкодженим 

книгам.  

 Вони старанно склеювали їх 

всередині, підклеювали палітурки та 

вставляли ксерокопії вирваних і 

загублених сторінок.  

 Загалом учні продовжили життя 

для 30 книг  

 

21 листопада 2013 року ми взяли участь у Всеукраїнській акції «Послання 

пам’яті». 

Пам’ять – це нескінченна книга, в якій записане все життя людини і життя країни. 

Пам’ять – це архівні документи, спогади старожилів. Багато сторінок нашої історії 

написано кривавим і чорним. Мовчати про страшні роки Голодомору, означає 

знищити пам’ять про всіх загиблих. А цього забути не можна! Ми мусимо про це 

пам’ятати завжди! 



 

14 листопада в нашій школі пройшов 

конкурс  " Міс золота осінь 2013". В 

конкурсі брали участь 5 дівчат 8- 11 

класів. 
За умовами конкурсу учасниці 

отримали відповідні цікаві  завдання 

і змагалися не тільки в красі, а і у 

 вмінні вести діалог, в акторській 

майстерності, в знанні кулінарії. 

Титул “Міс осінь”  отримала 

учениця 11 класу Воробйова Юлія, “Міс симпатія”  - Форсюк Марина  8 

клас, “Міс грація” - Царук Олена 10 клас, “Міс чарівність” -  Курята 

Катя 9 клас, “Міс посмішка” -  Фульон Анастасія 11 клас. 

Адміністрація та учнівський колектив вітає дівчат і 

бажає їм здоров'я, успіхів, наснаги та подальших 

перемог.  

 

«Мова — духовне багатство народу» 

— Василь Сухомлинський 

     У 1997 році був заснований День української писемності та мови. 

Відповідний указ підписав тоді президент Леонід Кучма. День 

української писемності та мови — це свято на честь літописця Нестора, 

якого возвели в ранг преподобного. Він був послідовником знаменитих 

Кирила та Мефодія — творців слов'янської писемності. 

     В  цей  день традиційно проводяться різноманітні заходи в школах. 

Всі вони присвячені темі писемності та грамотності.  Зазвичай пишуть 

диктанти, проводять тематичні вікторини, різні заходи. 

    Не обминули  вони нашу і 

школу. Було проведено 

захід  «Мова калинова» ,  в 

якому брали участь учні нашого закладу. Оформлено 

виставку літератури у шкільній бібліотеці та кабінеті 

української мови.  

    Честь і обов'язок  кожного громадянина української 

держави – знати та поважати мову.  
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Після закінчення навчального року другокласник Петрик 

прибіг додому і радісно закричав: 

- Тату, мамо, я зробив для вас економію! 

- Яку економію? 

- Вам не доведеться цього року купувати мені підручни-

ки! 

- Чому? 

- Я залишився ще на рік у другому класі.  

 19 листопада в с.  Старий Кривин було 

проведено День спільних дій в інтересах дітей. 
 У заході брали  участь 5 команд з Крупецького, 

Старокривинського,  Полянського, Жуківського НВК та 

Цвітоського НВО. 
 Наш заклад представляла команда учнів 10 класу 

«Праволюби» 

 Діти з цікавістю брали участь у всіх конкурсах. 
Команда «Праволюби» відзначилася дотепністю, 

оригінальністю та влучними відповідями.    

День спільних дій в інтересах дітей. 

Не піду до школи! – заявив хлопчик бать-

кам після першого дня навчання.  

–    Ні читати, ні писати я не вмію, а розмо-

вляти мені не дозволяють.  
- Петрику, ти знаєш, чому в пустелі їздять на 

верблюдах? 

- Знаю, щоб пісок не потрапляв у черевики. 



Свічка пам'яті  

 Щороку, у четверту суботу листопада, в 

Україні вшановують пам'ять жертв голодоморів та 

політичних репресій. 

У нашому закладі 22 листопада 2013 року пройшов 

захід «Свічка пам’яті», присвячений пам’яті жертв 

Голодомору 1932-1933 років. 

У 30-ті роки ХХ століття український народ змушений був пройти через 

знущання з боку влади, приниження честі і гідності, зраду друзів і близьких, 

відчуття постійного страху і голоду. 

Сьогодні маємо пам’ятати тих великомучеників нашої важкої історії. 7,5 

мільйонів українських селян – ціна небаченого в історії людської цивілізації 

голодомору. 

Учасники заходу читали поезії, які проймали 

душу і серце присутніх. Після таких слів не можна 

залишатися 

байдужими, чужа 

біда стає твоєю 

власною. У ці 

хвилини наш заклад 

став храмом 

духовності, храмом 

пам’яті.  

Після літературної композиції всі присутні 

переглянули художній фільм «Голод 1933» (за твором Василя Барки «Жовтий 

князь»). 

Крім того у бібліотеці створено виставку літератури «Книги пам’яті», а також 

оформлено переносний стенд «Голод 1932-1933 років», на якому розміщені списки 

загиблих у ці роки по Крупецькій сільській раді та дитячі малюнки.  

З 25 по 29  листопада у закладі проходив тиждень з основ безпе-

ки життєдіяльності. 

Було проведено такі заходи: 

практичні заняття «Допоможи другу» на знання правил пер-

шої долікарської допомоги; 

конкурс виробів з картону «Вогонь, вогонь!»; 

конкурс малюнків «Будьте, діти обережні!»; 

відеолекції «Як вижити в надзвичайних ситуаціях?»; 

«Цивільна оборона населення у надзвичайних ситуаціях». 

мультгодини «Безпека нашого життя»; 

конкурс попереджувальних знаків «Обережно, небезпека!». 

 

Тиждень основ здоров'я 


