
«Освіта це те, що 

залишається, коли ми 

забуваємо все, чому 

нас вчили раніше» 

        А. Ейнштейн 

День знань — це, 

мабуть, єдине свято, 

яке одночасно є і зага-

льним для всіх, і осо-

бистим для кожного. 

Першоклашки з ще не 

зовсім зрозумілим їм 

почуттям трепету, хо-

ваючись за величезни-

ми букетами квітів, 

тримаючись за руки 

батьків, роблять свій 

перший крок на вели-

кому шляху знань. Уч-

ні школи подоросліша-

ли за літо, відпочилі і 

засмаглі, знову зустрі-

чаються зі своїми дру-

зями і діляться вражен-

нями про проведені 

літні канікули. Батьки, 

бабусі й дідусі прово-

джають своїх дітей та 

онуків у новий навча-

льний рік, де їх зустрі-

чають вчителі  — лю-

ди, які ведуть їх до ве-

ршин знань. Та й у всіх 

інших є близькі або 

друзі, для яких свя-

то День знань — подія 

актуальна і урочиста.  

Звичайно, голов-

ними винуватцями то-

ржества в перший день 

осені є школярі — від 

першокласників з ве-

личезними бантами і 

оберемками квітів ма-

ло не вдвічі більшими  

за себе, до вже зовсім 

дорослих старшоклас-

ників, які менше ніж 

через рік стануть абі-

турієнтами. 1 вересня 

вчителі знову перегор-

тають класний журнал, 

беруть у руки крейду і 

задають домашнє за-

вдання, а школярі впе-

рше за три місяці чу-

ють дзвінок "для вчи-

теля", слова "Хто сьо-

годні черговий?" І 

"Відкриваємо зошити, 

пишемо число". 

І нехай вони скар-

жаться на те, що літо 

скінчилося і знову пот-

рібно рано вставати, 

відповідати на уроках,  

але всі вони в душі від-

чувають радісні і свят-

кові почуття, пересту-

паючи поріг школи впе-

рше в новому навчаль-

ному році, а хтось — 

перший раз у своєму 

житті. 

У День знань 2013 

року, як і щороку 1 ве-

ресня  наповняться бі-

лими бантами, різноко-

лірними букетами і за-

гальним радісним від-

чуттям того, що попере-

ду нова сторінка життя 

— цікава, барвиста і 

повна нових знань 

Учениця 11 класу 

Анастасія Витичак 

Новий  навчальний  рік  

розпочався  

Шкільний  вулик 

Новини  дня 1 

Погляд  учня 2 

Жкільне  життя 
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Свято здоров'я, краси, гарту 

і молодості. 9 вересня Україна  

відзначила День фізичної культу-

ри та спорту, який сприймається в 

суспільстві як свято здоров'я, кра-

си, гарту і молодості. 

 До цього дня кожного року 

в загальноосвітніх навчальних за-

кладах проводяться різні заходи, 

спрямовані на покращення рівня 

здоров'я та фізичного розвитку 

школярів. 

 До Дня спорту відбулась 

шкільна спартакіада . Учні змага-

лися з різноманітних видів спорту. 

За підсумками змагань найкращі 

спортивні результати показали 

Романович  Олександра, учениця 

8 класу, Ріжко Олександр , учень        

5 класу, Грицик Євгеній , учень      

5 класу  

13 вересня пройшла святко-

ва лінійка, присвячена закриттю 

тижня фізичної культури, спорту 

та здоров'я. Переможці змагань 

були нагороджені  грамотами. 

 Сподіваємось, що піклуван-

ня про здоров'я не закінчиться із 

завершенням тижня спорту та фі-

зичної культури. Бажаємо всім і 

надалі підвищувати рівень своєї 

фізичної культури та залишатись 

здоровими! Ми - за активний спо-

сіб життя!    

 

Бо здоров’я – це прекрасно, 

 Здорово, чудово, ясно. 

 І доступні для людини 

 Всі дороги і стежини.  

Хто здоровий, той сміється. 

 Все йому в житті вдається. 

 Він долає всі вершини – 

 Це ж чудово для людини. 

Учень 7 класу 

Олександр Макух 

Всі дороги і стежини!  

Зрозуміло, всім відомо,  

Як приємно бути здоровим,  

Тільки треба знати,  

Як здоровим стати. 

- Що треба робити, щоб бути 

здоровим? 

- Чому необхідно берегти здоров’я? 

Про це  діти  дізна-

лися   на заході ― Нама-

люй  квітку  здоров'я  ‖ 

Шкільна редколегія 

 Хто здоровий, – той сміється,  

Все йому в житті вдається.  

Він долає всі вершини,  

Це ж чудово для людини!  

Хто здоровий, той не плаче,  

Жде його в житті удача. 

Він уміє працювати,  

Вчитись і відпочивати. 

Хто здоровий – не сумує, 

Над загадками мудрує,  

Він сміливо в світ іде  

Й за собою всіх веде!  

Бо здоров’я – це прекрасно, 

Здорово, чудово, ясно! 

І доступні для людини  

Стр. 2 

 Намалюй  квітку  здоров’я  

Шкільний  вулик 

Свято фізичної культури  та спорту 



19  вересня  в  школі  відбу-

лися вибори  президента  школи. 

Кандидатами  в  президента  

були :  Мількович Дмитро учень 

11 класу, Витичак Анастасія уче-

ниця 11 класу, Довга Ганна уче-

ниця 10 класу, Гож Вікторія уче-

ниця 10 класу, Хозинська Дар’я  

учениця 9 класу, Романович  

Олександра учениця 8 класу , 

Фесканич  Микола  учень 8 класу. 

Перемогла   

учениця  10  класу 

  ДОВГА  ГАННА 

 

ВІТАЄМО !!!  

 
Шкільна  редколегія 

Пам'ятай 

1.Ходи   тротуарами та пішохідни-

ми доріжками, дотримуючись правої 

сторони. 

2.Перед тим , як переходити через 

дорогу, вулицю, зупинися та приго-

туйся до переходу. 

3. Іти, а не бігти через дорогу. 

4. Стримувати тих дітей, які сво-

єю недисциплінованою поведінкою 

створюють аварійні ситуації на доро-

зі. 

5.Коли станеш велосипедистом, 

дотримуйся правил їзди на велосипе-

ді. 

6.Узбіччям ходити тільки тоді, ко-

ли немає іншого безпечного шляху. 

З січня 1738 року 

Петро І видав на-

каз про правила дорожнього руху. Ці 

правила обмежували швидкість їзди. 

Було введено правосторонній рух. 

Тільки в 1891 році вперше в 

Україні, а саме в Одесі, з'явився авто-

мобіль. 

У 1940 році були прийняті типо-

ві правила дорожнього руху. Вони 

змінювалися, доповнювалися, удоско-

налювалися. Виходячи з вимог міжна-

родних правил, враховуючи передо-

вий досвід, 1 січня 2002 року були 

введені нові «Правила дорожнього 

руху України». Вони обов'язкові для 

всіх учасників руху.  

 

Але йти тільки назустріч руху транс-

порту і в світлу пору доби. 

7.У разі дорожньо-транспортної 

пригоди надавати можливу допомогу 

потерпілим і повідомити про пригоду 

міліцію. 

                  Шкільна редколегія 

№1 

 Знай  та  вивчай  правила  дорожнього  руху  

Вибори  президента  школи  
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У  конкурсі  

прийняло  активну   

участь 29 учнів  на-

шої  школи . Листи  

відправлені  за  ад-

ресою, надіємося  

на  хороші  резуль-

тати . 

 

Шкільна редко-

легія 
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