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У цьому випуску:

1.Профорієнтаційна програма 

для старшокласників.

2. Ювілей школи.

3. Акція “16 днів проти 

насилля”.

4.Виставка книг пам’яті жертв 

Голодомору.

5. Робота волонтерського загону 

“Мрія”.

6. День Гідності та Свободи 

України.

7.Це цікаво знати.



Тиждень профоорієнтації

09.11.2015р. Відбулася зустріч наших 

старшокласників з представниками 

вищих навчальних закладів. Гості 

ознайомили учнів із системою 

навчання, перевагами та 

перспективами своїх ВУЗів.



06.11.2015р. Наша школа святкувала 

40-річчя!

На свято завітало багато 

випускників, вчителів пенсіонерів та 

високопосадових гостей щоб 

привітати рідну школу. Дякуємо 

усім, хто допомагав у підготовці та 

завітав на свято!



Акція “16 днів проти насилля”

25.11.2015р. Стартувала акція “16 днів проти насилля”.

Соціальним педагогом Мельник Л.В. було проведено 

анкетування для старшої школи та флешмоб для 

молодшої ланки.



Виставка книг у шкільній 

бібліотеці пам”яті жертв 

Голодомору.



Робота волонтерського загону 

“Мрія”

Традиційно наші волонтери відправляють допомогу воїнам 

АТО.

Ми не залишаємось байдужими і усіма силами прагнемо 

допомогти нашим захисникам. 



День Гідності та Свободи Украіни.

24 листопада лідерами учнівського 

самоврядування була проведена 

урочиста лінійка до Дня Гідності та 

Свободи України.
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У 2001р. На честь 100-річчного ювілею мультиплікатора 

Уолта Діснея була створена скульптура, яка зображує Міккі 

Мауса. Статуетка мишеняти висотою в 61 см, виготовлена з 

чистого золота та важить 45 кг.Це не тільки найдорожчий 

експонат компаніїї Disney , а й найбільша золота статуетка 

усього світу.

Винахідник Суран Гунатілейк винайшов гітару без жодної 

струни. Пристрій - крихітний, своєрідний “Гриф”ховається у 

долоню. Він відслідковує кожен рух музиканта. Окрім 

платикового грифу у комплект входить програма для 

смарфону, з яким безструнна гітара поєднується по 

бездротовому зв”язку. В репертуарі – 60 найвідоміших у світі 

композицій . Вивичити грати кожну з ним можна за лічені 

хвилини.

Український інженер винайшов капсулу, яка може врятувати 

всіх пасажирів літака при катастрофі. Орієнтовна вартість 

капсули, яка може вбудовуватись у вже існуюсі моделі літаків 

– близько 1$ млн. Система порятунку пасажирів – капсула, 

що відстрілюється – це винахідник київського авіаційного 

інженера Володимира Татаренка. Воан здатна забезпечувати 

практично гарантоване спасіння всіх пасажирів та 

екіпажупри авіакатастрофі в повітрі, на злеті і при 

приземлені.


