
Шановні учні! Школа знову запросила вас у свої стіни. Для когось цей рік стане відк-

риттям, для когось – фінішною прямою, а для когось – ще однією нагодою проявити себе. Ми 

–  учнівське самоврядування будемо раді почути ваші ідеї, поба-

жання і пропозиції щодо покращення 

вашого навчання та дозвілля. Отож, за-

прошуємо до співпраці! НЕ втрачай 

свій час! Прояви себе! Зроби свою шко-

лу унікальною!! 

Школу ми називають другою домівкою. 

І це справді так. Адже саме тут ми про-

водимо значну частину часу, саме тут, 

по суті, ми і живемо своїм різноманітно

-гамірним шкільним життям. Сюди при-

ходимо малюками, крок за кроком піднімаємось своєрідними схо-

динками, які ведуть у світ чарівного, прекрасного – у країну Знань. Тут проходить дитинство, 

юність. Тут ми вчимося дружбі і взаєморозумінню, самоповазі, відвертості, тут відкриваються 

наші душі й серця для першого кохання... Тому і не дивно, що шкільні роки залишають найяс-

кравіші, хвилюючі спогади. Адже саме у школі формується наше «я», саме тут ми відбуваємо-

ся як особистості. Долаючи перші труднощі у школі, ми вчимося жити.  

Слово редактора 

 Врожай на горіхи - врожай хліба на майбутній рік. 

 Багато ягід горобини - осінь буде дощова, мало - суха. 

 Бабине літо непогідне - осінь суха. 

 Миші риють нори входом на південь -зима буде сувора. 

 Якщо в дощову ніч сова часто пугикає - бути завтра добрій погоді. 

 Вересневий дощ, що почався вранці, довго не йтиме. 

 Якщо осінь 

багата на гриби - зима буде тепла. 

 Багато грибів - мало хліба того ж року. 

 Мало павутиння - до сухої осені. 

 Грім у вересні - на теплу і тривалу 

осінь. 

  Чим сильніший вітер, тим менша 

ймовірність місцевих заморозків. 

 Нічний вітер віщує дощ наступного 

дня. 

 Коли сіють у негоду, то у хлібі буде 

багато мітли. 
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День Знань 

         1 вересня у нашій школі пролунав дзвінок, скликаючи всіх учнів 

сісти за шкільні парти. А вже 2 вересня розпочалися звичайні будні-

уроки. Але перший урок у цьому навчальному році був незвичайний. 

Насамперед тим, що це був відеоурок, присвячений славному сину 

українського народу – Т.Шевченку. Адже це не дивно, тому що 9 

березня 2014 року вся українська спільнота відзначатиме 200-річчя з 

дня народження нашого Кобзаря. І згідно з наказом Президента 

перший урок присвячено вшануванню пам’яті Великого Українця. 

    Разом з учнями та вчителями відеоурок проглянув також голова 

райдержадміністрації О.А. Несен, який завітав цього дня у гості до нашої школи. Всі присутні з 

цікавістю прослухали про життєвий і творчий шлях поета. 

       Продовженням відеоуроку став захід, підготовлений учнями та вчителями нашого закладу. 

Оплески отримали всі читці поезій Т.Шевченка, а саме: Фульон Анастасія, Царук Олена, 

Коломійчук Анастасія. 

Вчитель образотворчого мистецтва Світлана Віталіївна Гарбарук ознайомила 

присутніх із картинами, які належать пензлю  поета, геніального художника 

– Тарасу Шевченку. 

      На завершення заходу до усіх присутніх звернувся О.А. Несен, 

побажавши всім учням успіхів у навчанні і подарував збірники творів 

Т.Шевченка та інших класиків. Тепер з впевненістю можна сказати, що 

Кобзар залишатиметься у пам’яті  нащадків, які пам’ятатимуть його рядки: 

                              «І мене в сім’ї великій,  

В сім’ї вольній, новій, 

 Не забудьте пам’янути 

 Не злим тихим словом» 

С ТР.  2 ПЕРЕДЗВ ІН  

          Щороку 1 вересня для учнів відкриваються двері численних шкіл, ліцеїв, 

гімназій, коледжів, технікумів. Але чому саме 1 вересня, а не 10, 15 або 1 

жовтня ми починаємо новий навчальний рік? Ця традиція прийшла до нас в XV 

столітті з Візантії, де 1 вересня відзначали настання нового (не тільки 

навчального) року. .  

       Ну а коли ж починають навчатися діти в інших країнах?  

      1 вересня відкриваються двері шкіл у Чехії, в Україні, в Білорусії, в країнах Прибалтики. 

А ось у дітей в Німеччині немає чіткого графіка початку навчального року: у кожній з 16 

федеральних земель навчальні заклади починають працювати протягом серпня - вересня. В 

Іспанії також в різних провінціях навчальний рік починається по-різному, в залежності від 

строків збирання врожаю, проте затягувати пізніше 1 жовтня суворо забороняється. В Італії, 

навпаки, тільки з 1 жовтня починають відвідувати школу. У Швеції - 15 серпня. У Франції 

немає чіткого терміну Дня знань. Десь навчальний рік починається 1 вересня, а десь й 15. З 

середини серпня починають навчатися діти в Данії, а в Англії, Канаді. У США навчальний 

рік завжди починається в перший вівторок вересня. У Японії вирішили, що початок 

навчання - це дуже весело, і починають новий навчальний рік ... 1 квітня. Але японцям не 

звикати посміхатися навіть тоді, коли хочеться плакати, шкодуючи, що безтурботні шкільні 

канікули закінчилися. 

        У Греції школи відкривають двері 12 серпня. 

 В Австралії все не так, всі ходять на головах і навчальний рік починається тоді, 

коли у нас всі школярі вже передчувають його закінчення - 1 лютого. 

 У всіх республіках нашого колишнього Союзу День знань святкують, як і ми, - 1-

го вересня. 

 

Шевченківський урок 



С ТР.  3 

       19 вересня 2013 року на базі Крупецького навчально-виховного комплексу 

відбулося Свято урожаю. Поштовхом для проведення заходу стало бажання 

учнів проявити свою творчу фантазію та показати щиру любов до щедрої 

"матінки-природи" та "батечка-урожаю". У святі взяли участь учні 5-11 класів. 

Діти нашого закладу разом із класними керівниками створили неперевершені 

композиції з овочів та фруктів і представили свої шедеври перед друзями, 

однокласниками та вчителями навчально-виховного комплексу. У своїх 

композиціях учні намагалися якомога яскравіше передати свої задуми, 

використовуючи якомога більше різних овочів, фруктів та  підручного 

природнього матеріалу.  

         За умовами конкурсу «Свята урожаю» необхідно було підготувати ще й 

захист до композицій. Найкращим прикладом для наслідування стали 

п’ятикласники.  За допомогою класного керівника, Тетяни Андріївни, захист 

композиції був цікавим, змістовним та послідовним. Особливо відзначилася учениця Ліщук 

Оксана, яка прочитала авторський вірш "Урожай". 

Друге місце розділили між собою учні 6-7 класів, які проявили кмітливість у створенні 

своїх композицій та оригінальністю її захисту. Третє місце посіли учні 8 класу, 

використовуючи у своєму захисті елементи театральної постановки, вони внесли в свою 

композицію певну оригінальність. 

Композиції учнів старшої школи відзначилися 

оригінальністю, вишуканістю.   

Почесне І місце гідно посів 11 клас, створивши 

найбагатшу композицію, у якій були представлені всі 

овочі та фрукти. Друге місце за участь у святі урожаю 

отримав 10 клас, чий захист був представлений 

українською піснею «Зелене жито»  у виконанні Панчук 

Тетяни та Гуранської Анастасії. ІІІ місце - 9 клас за 

оригінальну композицію «Щедрий ріг». 

 Свято урожаю залишило теплий, приємний 

відбиток у душах своїх вихованців та вчителів. 

 

20 вересня в рамках дня Юного натураліста було проведено ряд 

заходів: 

- конкурс малюнків «Осінній вернісаж»; 

- виставка композицій з підручного матеріалу «Зорепад осінніх 

барвів» 

- виховні години на тему «Вчимося берегти...»; 

- конкурс змагання «Їдальня для птахів»; 

- здійснення паспортизації кімнатних рослин; 

- підведено підсумки роботи на шкільній навчально-

дослідній ділянці по вирощуванню 

сільськогосподарських культур. 

День Юного натураліста 

Свято урожаю 



На городі овочі вже давно достигли. 

стоять і усміхаються  

людям на дозвіллі: 

буряки і помідори, 

аж почервоніли щоки,  

бараболя і квасоля 

вбралися в лушпиння, 

а цибуля пишнобока 

вбралась в цибулиння. 

Ось така вона чудова 

осінь різнокольорова. 

С ТР.  4 

ВИБОРИ УЧНІВСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ  

   У вересні  в навчальному закладі проходила виборча кампанія на пост Президента 

Шкільного парламенту. Представники 9-11 класів висунули 3 кандидатури: Воробйова Юлія 

(11 клас), Бойчак Віталій (11 клас), Кондратюк Максим (11 клас). Кожен із кандидатів 

розробив власну передвиборчу агітацію. 20 вересня 2013 року відбулися вибори шляхом 

таємного голосування. У виборах взяли участь  учні 8-11 

класів. 

Виборча комісія визнала, що найбільшу кількість 

голосів виборців набрала Воробйова Юлія. На урочистій 

загальношкільній лінійці 23 вересня оголосили, що 

новообраним президентом за найбільшою кількістю 

голосів є учениця 11 класу Воробйова Юлія. 

 Новообраний президент школи урочисто зачитала 

присягу. 

На зборах учнівського самоврядування Панчук Тетяну 

обрано Міністром культури, Царук Олену – Міністром 

освіти. 

       Фізична культура і спорт - 

головні напрямки здорового 

способу життя. Їх розвиток та 

підтримка належить до першочергових завдань Президента України. 

З метою популяризації здорового способу життя, залучення дітей до 

занять фізичною культурою і спортом, на виконання соціальних 

ініціатив Віктора Федоровича Януковича «Діти -  майбутнє України». 

      З 9 по 13  вересня у закладі пройшов тиждень, присвячений Дню 

фізкультурника «Здоров’я дітей – здоров’я нації» 

В рамках тижня організовано й проведено: 

- єдину класну годину «Твоє здоров’я – в твоїх руках» 1-11 класи; 

- свято здоров’я «Найкорисніше – сонце, повітря й вода»; 

- акцію «День без куріння»; 

- викладку науково-популярної літератури 

«Лікар - попереджає»; 

- конкурс стіннівок «Олімпійські ігри» 

- шаховий турнір; 

- змагання з футболу 6-7 класи; 

- змагання з волейболу (дівчата) 9-10 класи. 

Тиждень Здоров'я  

Урожай, урожай, 

дивовижний цей розмай. 

На полях і у городі, 

у садочку і на сході, 

всюди овочі та фрукти. 

У саду дозріли вишні, 

сливи падають до ніг, 

груші яблука достиглі. 

Урожай 

Ліщук Оксана, 5 клас 



 

 Прийміть найщиріші вітання з нагоди Всеукраїнського дня бібліотек. Це свято свідчить про 

глибоку повагу народу до своєї духовної спадщини, освіти, науки і культури, а також про 

визнання історичної ролі бібліотеки в житті суспільства.  
     Сьогодні книгозбірні – це інформаційні, культурні , освітні заклади, які роблять вагомий 

внесок у розвиток українського державотворення, спри-

яють розбудові громадянського суспільства.  
     Справжніми помічниками та порадниками на шляху 

до вершин знань і мудрості народу є бібліотекарі – вірні 

збирачі духовних скарбів, провідники у світ нового і не-

пізнаного. Саме ви, бібліотекарі, допомагаєте читачам 

бути обізнаними у сучасних проблемах, пізнавати реаль-

ну картину світу. Нині бібліотеки є тими інформаційни-

ми ланками, які поєднують читачів і управлінські струк-

тури, роблять діяльність органів влади прозорою і відк-

ритою для населення. Подальший розвиток бібліотечної 

справи – це запорука розвитку суспільства.  

 

Шановні бібліотекарі!  

      Бажаємо вам, шановні бібліотекарі, творчої наснаги, міцного здоров’я, натхнення, радо-

сті, щастя, добра і нових успіхів у вашій благородній просвітницькій справі. 

 

 

Ковальчук Анастасію—1 клас 

Ковалінського Ярослава—2 клас 

Рибачук Марія—3 клас 

Панасюк Катерина, Нікітчук Іван—4 клас 

Соколенко Владислава —5 клас 

Носолюка Сергія, Чорнолоза Дмитра—6 клас 

Бочкова Івана, Форманчука Олексія, Лемеша Віталія—7 клас 

Гончарук Марину, Лібіховську Юлію, Сменюка Назара—8 клас 

Шпака Володимира —9 клас 

Парфенця Олега—10 клас 

 

Рибіцьку Тетяну Володимирівну, Іванюк Валентину 

Анатолівну, Форсюк Оксану Анатолівну,  Сосонюк 

Ольгу Олександрівну.  

 

Бажаємо миру і світлої долі,  

Запалу, енергії, сили доволі.  

Творчого вогнику, віри й наснаги,  

Щедрості серця, людської поваги.  

На довгих стежках вашої ниви  

Будьте завжди ви здорові й щасли-


