
 Шкільні 
вісті 

Випуск № 12 
березень 

1. Інтелектуальне шоу  «Математичні перегони”. 
2. Відкрита виховна година “Чи можна жити без конфліктів”. 
3. Семінар вчителів трудового навчання. 
4. Інтелектуальна гра “Математичний брейн-ринг”. 
5. Зустріч батьків першокласників із адміністрацією школи. 
6. Конкурс читці-декламаторів “І линуть над землею Шевченкові 

слова”. 
7. Усний журнал “Тобі ,Тарасе ,шану віддаємо”. 
8. Круглий стіл «Як подолати корупцію». 
9. Правова вікторина. 
10. Конкурс читців-декламаторів “Ми—нащадки Тараса”. 
11. Виставка книг «Юридичний компас для тебе». 
12. Лінійка з нагоди нагородження переможців конкурсу читців-

декламаторів та конкурсу на найкращу поезію написану влас-
норуч. 

13. Виставка найкращих поезій написаних власноруч. 
14. Сторінка інформації з нагоди відзначення 270 річниці від дня 

народження  Франциско Хосе де Гойя. 



   Для учнів 5-х класів учителями Марче-
нко Т.І. та Околітою К.М. підготовлено ін-
телектуальне шоу "Математичні перего-
ни" 



29 лютого  учнями 8-В класу разом з клас-
ним керівником Панасюк В.В. підготовлено 
відкриту виховну годину "Чи можна обій-
тися без конфліктів?".  



02 березня на базі школи проведено район-
ний семінар для учителів трудового навчан-

ня "Технологія виготовлення писанок", де 
своїм досвідом роботи  із колегами ділилися 

Трунденко П.М. та Пилявська В.П. 



02 березня учителями математики Гутенко 
О. П. та Солонько О. В. для учнів 7-А та  
7-Б класів організовано інтелектуальну гру 
"Математичний брейн-ринг".  



  Зустріч батьків майбутніх першокласників 
із адміністрацією та вчителями . 



З нагоди відзначення 202 річниці від дня 
народження та 155 роковин від дня смерті 
генія українського народу Т. Г. Шевченка 
09 березня для учнів 5-11 класів проведе-
но конкурс читців-декламаторів поезій 
Великого Кобзаря "І линуть над землею 
Шевченкові слова".  



10 березня учителем української мови та 
літератури Гоменюк О. М. та активом 
учнів 10-В класу для учнів 6-7 класів 
проведено усний журнал "Тобі, Тарасе, 
шану віддаємо".  



11 березня у рамках Декади правових знань 
учнями 10-А класу разом із Гоменюк В.М. був 

проведений круглий стіл на тему "Як подола-
ти корупцію". 



11 березня вчителем правознавства Шепе-
ляком А.О. разом з учнями 9-А класу була 
проведена правова вікторина.  



11 березня був проведений конкурс чит-
ців-декламаторів "Ми - нащадки Тараса" 

для учнів початкової школи. 



. У рамках Декади правових знань у бібліо-
теці школи організовано виставку книг 
"Юридичний компас для тебе".  



Нагородження переможців конкурсу "Ми 
нащадки твої, Тарасе", конкурсів на кра-
щу поезію, написану власноруч та 
"Найактивніший читач 2015"  



  З нагоди відзначення Всесвітнього дня 
поезій завідувачем бібліотеки Хоменко 
Н. Я. для учнів 3-4 класів був організова-
ний конкурс поезій, написаних власно-
руч.  У нашій школі діти надзвичайно 
обдаровані, а тому із таким завданням 
впоралися досить легко і майстерно. Ві-
таємо переможців та учасників конкур-
су! 



З нагоди відзначення 270 річниці від дня 
народження іспанського живописця та 

графіка Франциско Хосе де Гойя бібліоте-
карем школи Гербедою Т. Б. організовано 

сторінку інформації. 



 

1. У африканському племені Масаї люди вітають один одного стрибками. 

Чим вище Ви стрибнете , тим більшу повагу надасте . 

 2. Аборигени племені Маорі з Нової Зеландії при зустрічі труться один 
об одного носами , це таке привітання. По запаху вони відрізняють одноп-

лемінників від чужих. 

 3. У Норвегії не прийнято поступатися місцем літнім людям в транспо-

рті. Вважається , що цим ви підкреслюєте свою фізичну перевагу . 

Довгий час вважалося, що всі хребетні харчуються виключно через рот і 
травну систему. Нещодавно було виявлено, що тихоокеанський п'явкорот - 
найпростіший хребетний, що має хордоподібний орган під назвою нотохорд 
- може поглинати поживні речовини прямо через шкіру 
Найменший лемур - мишачий важить всього 30г, довжина його тіла стано-
вить лише 92 мм. Крихітка живе на деревах Національного парку в західній 

частині Мадагаскару і веде нічний спосіб життя. 

Велика Ведмедиця насправді не просто сузір'я, а так званий Астеризм. Са-
ме так називається скупчення зірок, які насправді розташовані дуже далеко 
одна від одної, в різних галактиках. Просто через особливе розташування 

Землі щодо астеризму, нам здається що вони знаходяться в одній площині.  

До складу пластмаси для деталей конструктора LEGO входить сульфат 
барію . Ця сіль не розчиняється у воді , що робить її нетоксичною для орга-
нізму , деталь добре видно  рентгенівських знімках . Таким чином , якщо 

дитина проковтне деталь, її буде легко знайти на  знімках .  
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