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9 березня 2016 року вчителем нашої школи  

Атаманчук Н.Л було проведено майстер-клас для 

вчителів біології району на тему : «Розвиток творчих 

здібностей школярів шляхом використання 

проблемного навчання при викладанні біології». 

Присутні також взяли участь в імітаційній грі , в якій 

учасники, працюючи в групах в ролі учнів, 

вирішували різноманітні цікаві проблемні завдання та 

ситуації. На завершення заняття вчителі виконали  

вправу « Склади вислів», де з написаних слів, 

прочитали слова Мартіна Лютера Кінга : « Всередині нас 

криються потенційні творчі можливості й ми повинні працювати щосили, щоб розкрити цей 

потенціал». 

11 березня 2016 року у нашій школі проведено 

загальношкільну акцію «Посади дерево – зроби крок у щасливе 

майбутнє України», в рамках якої висаджено 35 ялинок, 70 

саджанців червоного дуба та 60 сосен.  

Вітаємо учасників конкурсу знавців англійської мови ”My 

Motherland. The place where I live/ the place I love the most.” 

Конкурс від міжнародного видавництва MM Publications, який 

проходив під егідою Міністерства освіти і науки України на 

підтримку ініціативи Президента України «2016-рік англійської 

в Україні» добіг кінця. 

Вітаємо знавців англійської мови у нашій школі! 

• 5 клас: Оксана Федорів, Вікторія Поляк 

• 6 –А клас: Назар Рокецький, Олеся Пудлик, Юра 

Кульбаба, Саша Пархуць, Максим Андрусишин, Іра 

Олійник, Арсен Рудавський, Максим Мацишин, 

Максим Тимошик, Христина Книш. • 6-

Б клас: Олена Храпчинська • 7 

клас: Ілона Ярошевська, Таня Хвастик, Юра 

Поляк, Яна Цапко, Олена Магзір, Софія 

Стасишин, Іра Ганас. • 8 

клас: Настя Гловин, Соломія Репеха, Аня Футко. • 9 

клас: Юля Тютюнник, Арсен Гаврілов, Алла 

Поляк. • 10 

клас: Таня Волкова, Богдан Рокецький, Віка Тютюнник, Сергій Чорний, Таня Терлич, Сергій 

Волощинський, Настя Вітрова, Таня Боднарук, Володя Солтис. 

18 березня 2016 року екологічна агітбригада нашої школи  «Крокус» під керівництвом вчителя 

біології Атаманчук Н. Л ,презентувала свою діяльність і здобула перемогу на районному етапі 15 

Всеукраїнського конкурсу «Земля наш спільний дім»  на тему : « Збереження та раціональне 

використання земельних ресурсів України».  

27 березня 2016 року учні, вчителі та працівники школи пройшли хресну дорогу Ісуса Христа від 

церкви Св. Василія Великого і завершили у соборі верховних апостолів Петра і Павла. 

29-30 березня 2016 року проходив обласний конкурс учнівських колективів екологічної просвіти 

“Земля – наш спільний дім» на базі Тернопільського обласного центру еколого – натуралістичної 

творчості учнівської молоді, у якому наша шкільна агітбригада «Крокус» посіла друге місце. Вітаємо 

і гордимося! 

4 квітня 2016 року у нашій школі стартувала щорічна Всеукраїнська акція «Зробимо Україну 

чистою разом!». Учні, вчителі та працівники школі взяли участь у прибиранні території навчального 

закладу та нашого селища. Спільними зусиллями територія стала чистою та затишною! 



  

  

 

Наша школа багата на власні та оригінальні звичаї, на люблячих та справедливих  вчителів, 

та, звичайно, на творчих, талановитих та неповторних  учнів, які і є основою нашого 

навчального закладу.  

Більшість із них є членами учнівського самоврядування , де керує Президент школи. Це не  

звичайний учень або учениця, а відповідальна й наполеглива людина, яка робить школу 

кращою, сприяє її вдосконаленню.  

Тому ми  провели невеличке інтерв’ю в усіх наших президентів й підготували своєрідні та 

цікаві питання для кожного з них. 

Першим Президентом школи була Мулярчук Ольга , яка і стала основоположником нашої 

газети «Клас». 

•Ти дійсно хотіла стати Президентом Школи? 

- На цю посаду мене делегував мій клас, але не буду приховувати, я справді дуже хотіла бути 

Президентом школи. Я ретельно готувалась до виборів, писала програму, яку справді хотіла і 

була готова реалізувати. 

• Скільки років ти пробула на цій посаді? 

- На посаді Президента школи я пробула 2 роки (10-11 клас), за 

цей час я встигла здобути багато безцінного досвіду, який мені 

дуже пригодився у житті. Лідерські та організаційні здібності є 

важливими у кожній сфері діяльності, яку б ви не обрали. Тому 

закликаю всіх обов'язково спробувати себе у цьому амплуа, я 

обіцяю, ви ніколи не пошкодуєте. Це, без сумніву, неоціненний 

досвід. 

• Будучи Президентом, яку мету ти ставила собі? 

- Загалом головною метою було віднайти ефективний баланс 

поміж навчальним процесом (вимогами вчителів) та бажаннями 

учнів (час дозвілля). 

 Я вважаю, що, в принципі, функція Президента саме в цьому і 

полягає. Цілей було декілька, але найважливішою була 

відповідальність у процесі їх реалізації. Часу трохи минуло, не 

дуже пам'ятаю. Важливим були: по - перше: розбудувати та домогтися підвищення 

ефективності діяльності Парламенту Школи; по-друге: урізноманітнити дозвілля учнів, 

зокрема створити газету "Клас"; по-третє: долучитись до популяризації школи поза її 

межами, проводити позашкільні заходи спрямовані на зміцнення іміджу школи. Головне моє 

кредо: "Почни з себе - зміни оточення навколо себе, а згодом і країну". 

  •Що саме найкумедніше відбулося з тобою в школі? 

 - Чесно, важко згадати якийсь конкретний момент. З моєї сьогоднішньої позиції можу  

сказати, що весь період навчання у школі - це найкумедніший і безтурботний період життя,   

тому варто цінувати цей час. Напевно найбільше кумедних моментів було пов'язано зі  

спортивними змаганнями та організацією різноманітних позакласних святкувань: "Днів  

іменинника", Нового року, дискотек та інших. На щастя їх було багато.  

 

Наступним Президентом нашої школи був Андрощук Олександр, варто зазначити, що він 

єдиний, на цей час, президент-хлопець. Він, як і Оля, теж з теплотою відповів на наші 

запитання.  

•Ти згадуєш школу з теплотою, чи навпаки? 

-  З теплотою.Школа- це місце, де я провів найкращі роки свого життя. 

•Які поради у тебе нашому теперішньому президенту? 



- Потрібно бути ініціативним, приймати участь в 

управлінні, організації всіх (по можливості ) шкільних 

подій. Старатись вирішувати шкільні питання між 

вчителями та школярами. Бути активним. 

•Чи ця посада вплинула якось на твоє життя? 

- Так, в мене з’явилися хороші друзі поза межами школи, я 

став більш рішучий та впевнений у собі. 

 

Наступним президентом нашої школи була Пістун Наталія: 

З ким ти змагалась за цю посаду? 

- Претинтендів спочатку було четверо. Крім мене, ще 

Соломія Корбило, Мар’яна Ларва, Наталя Пудлик. Потім 

дівчата зняли свої 

кандидатури, залишилась 

Соломія Корбило і я.  

 

• Ти відповідально поставилась до посади Президента 

Школи?  

 

- В цій справі була не нова, адже довший час була старостою 

класу і головним редактором газети, потім радником 

президента – Саші Андрощука, тому я знала як працює ця 

«система». І до посади ставилась відповідально, старалась 

виконувати свої обов’язки.  

• Що свого ти добавила,будучи Президентом Школи? 

- Поки не настав 11 клас, і як всі випускники, я була зайнята підготовкою до ЗНО, крім 

стандартних обов’язків, я започаткувала «Шкільний кінотеатр», тобто збиралися бажаючі 

учні, і ми переглядала цікаві фільми, за допомогою проектору. Звісно проводились улюблені 

учнівські дискотеки, також створила групу у соціальних мережах, де ми ділилися 

інформацією та фотографіями з шкільного життя, тоді це було актуально.  

•Що б ти сказала нашим вчителям, після стількох років?  

- Цього року виповнюється 5 років, відколи ми закінчили школу. З нетерпінням чекаємо 

зустрічі з Вами. Тому я від імені всіх однокласників, хочу подякувати Вам за терпіння до нас, 

ви стали опорою, дороговказною зіркою, вірними і надійними друзями. Без вашої допомоги 

для нас ми б не відкрилися.  

Ми завжди будемо пам'ятати про все, що ви зробили для нас, завжди будемо раді поділитися 

з вами нашими досягненнями та чекатимемо зустрічей. 

Після Наталі президентом школи стала Горошок Христина: 

•Ти завжди справлялась з посадою Президента Школи? 

- На мою думку кращу відповідь на це запитання дадуть учні, 

але все що запланувала у своїй роботі, я виконала. 

• Не злякала вона тебе? І як ти поставилась до неї? 

- Дуже хвилююче було заступати на таку посаду, адже це 

велика відповідальність, впевненості мені додали вчителі і 

друзі, які мене завжди підтримували і допомагали у всьому. 

•Що саме найкумедніше відбулось з тобою в  школі? 

- Кожен захід, який ми проводили, мав якісь кумедні 

ситуації,конкретної пригадати неможу. 

•Сумуєш за шкільними роками? Чи хотілось тобі 

повернутись назад у школу? 

- Звичайно, що сумую за шкільними роками, адже вони були цікавими і незабутніми, але 

напевно повернутися назад у школу , я б не хотіла, тому що цей етап у своєму житті я вже 



пройшла. 

Ось і підійшла черга до нашого теперішнього президента Тетяни Атаманчук. Вона є 

наполегливою і творчою людиною, яка має багато планів, а тому кожен із нас повинен 

допомагати їй у їх реалізації. 

•Яку ти поставила собі мету, будучи президентом? 

-Ще коли я балотувалась, то вже була визначена зі своєю метою :  

перетворити шкільне життя на бурхливе, активне,  цікаве та 

різноманітне взаємо життя кожного учня, який проводить у стінах 

школи більшу половину вільного часу та найкращі роки свого 

дитинства, перетворити роботу учнівського самоврядування на 

процвітаючу діяльність школярів, якою займатиметься кожен із 

великим задоволенням і  в міру своїх уподобань та здібностей, 

об’єднати учнівський та педагогічний колектив в єдину шкільну 

родину, які працюватимуть воєдино на славу нашої школи. Адже в 

єдності наша сила!!! 

• Що тобі хотілось би змінити в нашій шкільній системі? 

Те,  що найбільше  хотілось змінити – уже змінено. Адже мені хотілось хотілось 

вдосконалити структуру учнівського самоврядування, спробувати щось нове, незвичайне. 

Оскільки головою шкільного парламенту у нас є президент, тому ми спробували створити 

свою невеличку державу з власним правлінням. Тепер у нас в школі не комісії, а 

міністерства, тому наші школярі мають змогу спробувати себе на таких посадах. Адже в 

майбутньому кожного з нас чекають нові випробування та омріяні досягнення, а з маленьким, 

проте незвичайним досвідом легше зустрічати дарунки долі. 

Чи не шкодуєш ти, що стала на  шлях президента? 

-Ні, не шкодую, хоча поєднувати все: навчання, хобі, спілкування з друзями, -  разом з 

обов’язками президента - складно. Та я отримую задоволення від процесу спілкування з 

активістами нашого парламенту, організації флешмобів, ігор, заходів та проведення 

різноманітних свят. Незважаючи на додаткові клопоти, велику відповідальність,  брак часу, 

але все ж таки хочеться дотримати свою обіцянку та досягти поставленої мети.  

•Кому перш за все ти вдячна за цю посаду? 

Коли згадую підготовку до виборів, то на душі стає так тепло, а водночас трепетно,  на 

обличчі  закрадається усмішка, адже за цей час я пережила все: радість і сум, злети і падіння, 

підтримку і самотність, впевненість і розчарування … Це був надзвичайно складний місяць, 

урок якого я запам’ятала на все життя.  

За свою посаду  я, перш за все, вдячна нашим учням та вчителям за те, що повірили в мої 

сили та обрали мене, адже всі кандидати на цю посаду були сильними конкурентами та 

оригінальними у своїх ідеях.  Саме тому не хотілося б підвести школярів, а разом з ними 

зробити шкільне дозвілля цікавим та незвичайним. Також, хочеться вкотре виразити слова 

безмежної вдячності людям, які були зі мною пліч-о-пліч вдень і вночі, які словами та діями 

допомагали мені долати нелегкий шлях передвиборчих перегонів, без них я б не впоралась. З 

великим задоволенням я згадую моменти, коли ми разом готували календарі моїх ідей, 

ночами шили соняшники, вирізали емблеми та відвідували кожен класний колектив.  Це 

незабутні спогади мого життя і я щаслива, що вони у мене є!  

Звісно, всі були зайняті: роботою, навчанням та сімейним життям і нам дуже приємно, що 

вони знайшли хвилинку свого часу аби відповісти на ці питання. Кожен із них згадував 

школу з любов’ю і передавав вчителям та директору вітання. 

 

Ми щиро сподіваємося, що ця інформація вас зацікавила і не залишила вас байдужими. 

 

                                                                                       Підготували: Тютюнник Ю., Поляк А. 

 



 

 

 

Українська земля породила багатьох письменників і 

поетів, які не тільки збагатили нашу літературу, але 

й уславили її серед інших літератур світу. Одне з 

найвеличніших імен серед них — ім'я Лесі 

Українки.  

Її ім’я золотими літерами закарбувалося на 

скрижалях нашої літератури, нашої історії. Ми 

споруджуємо їй пам’ятники, будуємо меморіальні 

комплекси, влаштовуємо урочисті концерти на її 

честь і не підозрюємо, що дух її завжди присутній 

серед нас. Жінка-борець, жінка, яка «в серці має те, 

що не вмирає».  Життя Лесі Українки — це 

боротьба впродовж довгих років не тільки із 

суспільним ладом, що душив культуру народу, а й 

боротьби з хворобою, яка вразила її ще в тисяча 

вісімсот вісімдесят першому році. Перебуваючи в 

стані постійного напруження, вона продовжувала 

писати свої безсмертні твори.  

Її горда вдача, її самокритичність, 

принциповість, працелюбність, сила волі і 

вірність слову давно стали ідеалом для 

багатьох сучасників.  Леся Українка завжди 

була оптимісткою, вона мріє про щасливе 

життя свого народу в майбутньому.Саме 

тому учні 6 - Б, 7 та 10 класів02.03.2016р. 

під керівництвом Шевчук Віри Йосипівни 

провели літературно  - 

музичну   композицію   присвячену 145 - ій 

річниці з дня народження Лесі Українки на 

тему: "Як я умру, на світі запалає 

покинутий вогонь моїх пісень"  

Леся Українка залишила нам світлу зброю, 

своє чисте слово, ніжну музику, а тому, ми 

маємо пам’ятати і вшановувати її слово. 

Життєвий і творчий шлях поетеси щедро 

пересипаний тернами, однак вона вперто 

йшла до мети і здійснила свій подвиг. Вона 

назавжди залишиться вічною музею, 

жінкою – борцем, незламним прикладом 

для всіх українців! 

«Ні! я жива! Я буду вічно жити! Я в серці 

маю те, що не вмирає.» - Леся Українка 

Я гадаю, що життя для Лесі Українки було 

безупинним змаганням, боротьбою, 

дружбою і коханням.                                

Вона любила добро і пристрасно 

ненавиділа зло, боролася з ним в ім’я 

добра. Леся Українка прожила недовгий 

вік, але це було життя людини, що увесь 

свій хист віддала народові в боротьбі за 

його соціальне і національне визволення. 

Про Лесю Українку можна багато цікавого 

розповісти. Бо її життя – героїчна легенда, і 

її творила вона, перемагаючи важку 

хворобу, здобуваючи знання самоосвітою і 

творячи для нащадків таку неповторно 

прекрасну поезію. Справжня донька 

Прометея! 
 

Підготувала: Тютюнник Юлія
 

 



  

  

 

              Тарас Григорович Шевченко… Без його імені не 

можна уявити нашої держави. Це вічний вогонь,  що ніколи  

не згасне у наших серцях. Творчість Тараса Григоровича – 

це коштовна святиня, якою дорожить і гордиться увесь наш 

український народ.  Він – це символ чесності, правди і 

безстрашності, великої любові до людства. Віра Науменко 

писала : « Хто у світі знає Україну – той любить Тараса 

Шевченка, хто любить Тараса Шевченка – той знає 

Україну». Тарас - це славна людина, славного народу. 

           З нагоди 202 річниці з дня народження Генія 

України,      9 березня 2016  року, у корпусі початкової 

школи, учнями третього класу та з ініціативою усіх 

школярів було проведено літературно – музичне свято  «Тарасовими шляхами». На дійстві 

усі присутні мали змогу ознайомитися з виставкою книг та творів Тараса Шевченка, яку 

оформила шкільний бібліотекар Лілія Степанівна Меленчук, а також почути чудові вірші та 

пісні поета, які виконували школярі. Свято було дуже 

цікавим та пізнавальним, кожен з гостей міг 

почерпнути щось нового. Завершилося свято 

виконанням  «Заповіту». 

11 березня 2016 року, з ініціативи керівника 

селищного Будинку культури Мандзюк Г.А та 

школярів нашої школи, було проведено літературно-

мистецький захід « Світе тихий, краю милий, моя 

Україно!».  Це дійство залишило приємний спогад 

для усіх присутніх, адже зі слів глядачів,  зрозуміло, 

що на святі було цікаво, кожен міг зачерпнути нові 

знання про пророка української нації. Також, можна 

було почути пісні на слова Шевченка, виконані 

учнями на музичних інструментах. Одним словом свято вдалося на славу! 

 

 

 

25 березня 2016 року у нашій школі був 

незвичайний день, адже  шкільний драматичний 

гурток «Лісова пісня» під керівництвом Гладчук 

Г.З., показав постановку уривка п”єси  Івана 

Карпенка - Карого «Мартин Боруля». У головній 

ролі-директор школи Богдан Йосипович Шиліга, 

учні 9 класу. Актори, на мою думку, показали 

справжній майстер-клас. Вони вжилися у роль і 

змогли передати образи та переживання героїв 

досконало. Гра акторів не залишила глядачів 

байдужими, зал аплодував. Також уривок ніс і 

повчальний характер,  змушував  задумуватися, що 

у житті духовне багатство займає важливіше місце аніж матеріальне. 

   

Підготувала: Репеха С. 

 

 



 

 

 

 

Наступила чудова пора року – весна. Пора краси, 

кохання, добра, мрій та неймовірно позитивних емоцій. Для 

школярів весна – це доказ того, що зовсім близько 

закінчення навчального року. А для  одинадцятикласників – 

це нагадування, що 

скоро для них 

пролунають звуки 

останнього дзвоника і 

більше ніколи вони не 

сядуть за свої парти, як учні, а підуть у доросле життя. 

Завдяки нашим випускникам ми теж радісно та щиро, 

по-дитячому зустріли цю пору.  

12 березня, у суботу, в актовому залі школи учні 11 

класу презентували весняну розважальну програму 

«Весна – пора краси, кохання і добра». Завдяки їм учителі й 

учні повернулись в прекрасну країну під назвою 

«Дитинство». Були тут веселі пісні, побажання, 

гумористичні сценки, конкурси, парад казкових героїв. 

Спочатку нас зустріли дуже відомі зірки української 

естради Потап та Настя Каменських з іх піснею «Чумачеча 

весна».  Також, дівчатка 

перевтілились в 

найпопулярніших 

героїнь казок: 

Попелюшку, Червону 

Шапочку, Бабу Ягу, Пепі Довгупанчоху, Снігову 

Королеву, Мальвіну та Фею. Ми мали змогу 

познайомитись із героями найпопулярнішого фільму  

українського телебачення «Свати», які подарували нам 

море сміху. Разом із героями Василем та Маруською  

помандрували весняним колоритом сільського життя і 

побували на дискотеці, де виступали мегапопулярні хлопці 

із гурту «Реальні кабани», які завели публіку своєю піснею 

«То є наш клюб!». Надзвичайно феєричним був виступ 

красивих дівчат з групи «ВІА-ГРА».  Наші випускники 

вразили нас свою артистичністю, спортивністю та 

оригінальністю, адже вони склали поради, як 

підтримувати гарну форму весною: продемонстрували 

нам фізкультхвилинку,  хлопці готували ситні та 

корисні сніданки, вправно наводили дівчатам макіяж, 

манікюр та зачіски. Одинадцятикласники подарували 

присутнім багато позитивних емоцій та гарного 

настрою. Захід підготували класний керівник 11 класу 

Голяс С.Є. та педагог-організатор Сточанська О.І. 

Щиро дякуємо усім за чудово проведений час і такі 

кумедні та неповторні сценки! 

 



 

 

 

           Талант-це унікальний дар, даний 

людині Богом. І перше призначення 

людини-це розкрити свої здібності, свій  

талант, бо це робить її унікальною 

особистістю. Адже людина ,яка живе у 

гармонії і злагоді зі своїм внутрішнім «я», 

зі своїм покликанням, відчуває себе 

щасливою. Немає нічого гіршого за 

сіреньке невиразне життя, тому потрібно 

розвивати та вдосконалювати свої 

можливості та здібності, щоб у 

майбутньому бути талановитою та творчою особистістю у тій чи іншій с фері. 

29 лютого ,за ініціативи президента школи Атаманчук Тані, у актовому залі школи 

відбулося так зване талант-шоу «Дитина року-2016». Усі глядачі:          учні,  вчителі,  

гості захоплено спостерігали за дійством, адже це було справжнє свято таланту ,в 

якому , в різноманітних номінаціях нагороджували  творчих, цікавих, неповторних  

унікумів нашої школи.  

Бо й насправді обдаровані діти-це світле майбутнє для нашої Батьківщини. 

Нагородження талантів відбулося за результатами опитування педагогічного та 

учнівського колективів. У підсумку, нагороди отримали:  

• «Ерудит року» - Тютюнник Вікторія -10 клас; 

• «Учень року» - Атаманчук Тетяна – 10 клас; 

• « Інтелектуальна надія» - Волкова Тетяна – 10 клас; 

• « Талант року» - Ганас Ірина – 7 клас; 

• «Золотий голос року» - Поляк Алла та 

Тютюнник Вікторія – 9 клас; 

• « Мистецьке відкриття року» - Будар 

Роман – 11 клас; 

• «Актор року» - Андрусишин Сергій – 11 

клас; 

• « Танцюрист року» - Федорів Оксана – 5 

клас; 

• « Ді-джей року» - Рокецький Богдан – 10 

клас; 

• « Спортивна гордість року» - Штокало 

Сергій – 11 клас; 

Завдяки такому чудовому святу ми 

неодноразово впевнилися у тому, що наша школа багата  унікальними талантами,і 

обдарованими дітьми. І кожен із нас – це особистість, яка має всередині особливе,  

притаманне лише нам обдарування, яке лише потрібно зреалізувати.  

                                                                                                Підготувала: Репеха С.  

 



 

Історія життя кожної людини 

починається з дитинства. 

Дитинство пов’язане зі школою: 

перший дзвоник, перший урок, 

перша дружба. 

 Шкільні роки залишають 

найяскравіші, хвилюючі спогади, 

надихаючи до творчості.. Історія 

одного дитинства – це вже історія 

школи. Людина повинна пам’ятати і знати історію своєї школи, бо школа – це перша мудрість, 

перший крок до нового життя. 

На цю тему я провела інтерв’ю з вчителями математики та української мови та літератури 

нашої школи  у минулому , Йонко Наталією Тарасівною та Ліско Галиною Вікторівною. Багато 

цікавого я почула з уст цих людей, і почутим хочу поділитися з усіма вами: 

- За  генеральним планом побудови цукрового заводу та селища цукровиків наша школа мала 

бути трьохповерховою. На другому поверсі планувався спортзал,на третьому- актовий зал-

розпочинає історію Наталія Тарасівна.- Але для цього забракувало матеріалів, вибудували лише два 

поверхи. 

-Спочатку, в 1959-1965 роках уроки фізкультури проводили ще в спортзалі ( сьогодні ж це 

актовий зал), але згодом спортзал розділили на два класи, тому що були великі класні колективи, і 

бракувало класів для них. До нашої школи приходили учні із загальноосвітніх сільських шкіл,які 

жили в гуртожитку. Першокласників тих років було багато,  і з кожним  роком в школі було по два 

паралельні класи,наприклад 8-А  і  8-Б, 10-А і 10-Б. А траплялося і так, що були і 10-В і 10-Г. Тоді 

виникла потреба будувати корпус для молодших школярів, а також спортзал.-повідомляє Галина 

Вікторівна. 

-Коли спортзал збудували, то в школі кожної неділі відбувалися вечори відпочинку на різні 

теми. Крім загальнодержавних свят, проводилися й вечори з нагоди ювілеїв письменників, 

художників, космонавтів, вечори цікавої фізики, математики, літератури і багато інших. Вчилися діти 

6 днів на тиждень, тому неділя для них була днем  відпочинку,і вони радо відвідували ці вечори. А в 

районі нашу школу назвали: « О! Це та школа, де працює «Клуб дозвілля учня!» -розповідає Наталія 

Тарасівна. 

-А як щодо шкільної форми, адже зараз виникає багато дискусійних питань щодо неї? –

поцікавилася  я. 

На моє запитаня відповіла Галина Вікторівна: 

У ті часи усі учні повинні були відвідувати школу в формі, але не усі могли собі її дозволити. У 

святкові дні дівчатка прикрашали форму біленькими фартушками, а юнаки- галстуками. 

Обов’язковими були значки, комсомольські і піонерські.  Заборонялося одягати коралі, сережки, а 

також перстні. 

-Зараз у нашій школі активно випускається шкільна газета «Клас», у якій учні можуть описати 

враження від подій у школі, поділитися цікавинками, зазначити важливі дати ,порадіти за успіхи 

інших учнів. Чи існували подібні газети у ті часи?-наприкінці стало цікаво мені. 

-Так, тоді також виготовлялися газети, лише вони були з кожного предмету: історичні, 

математичні і інші. Добре пам’ятаю той час, коли у нашій школі проводився загальношкільний захід 

“Наша мова солов’їна”, коли кожен клас почергово  випускав свою газету, де розміщався цікавий 

матеріал про українську мову, вірші видатних письменників та поетів. Оформлялася газета власноруч 

школярами,найпоширенішими орнаментами оздоблення були калина, колоски пшениці і соняшнки та 

волошки. Кожен класний колектив особливо відповідально і творчо підходив до виготовлення 

стінгазети, яка згодом висіла в коридорі біля дверей класу. Я рада чути, що і тепер існує шкільна 

газета.  -сказала Наталія Тарасівна. 

Я дуже вдячна за відведений для мене час і це інтерв’ю вчителям, і я думаю що вам буде цікаво 

читати цю інформацію і зачерпнути нові знання про нашу школу. 

                                                                                                                                              

    Підготувала: Репеха С. 
 

 



 

Льві́вський собор або Льві́вський псевдособор — 

собор (8-10 березня 1946 року), не визнаний 

Ватиканом і скликаний у Львові згідно з планом 

КДБ СРСР з ліквідації Української Греко-

католицької церкви, ініціативною групою у складі 

трьох священиків: ГавриїлаКостельника, Михайла 

Мельника, Антонія (Пельвецького) як 

представників трьох єпархій Галицької 

митрополії: 

Львівської, Перемиської і Станиславівської.Оскіль

ки жодного єпископа Української Греко-

Католицької Церкви на цьому соборі не було, 

завдяки чому, згідноз канонічним правом, 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.03 2016 року у нашій школі відбулася 

зустріч з деканом історичного 

факультету  Тернопільського 

національного педагогічного університету 

ім. В.ГнатюкаБармаком Миколою 

Валентиновичем та студентами Уляною 

Паньків і  Сергієм Гуменним, які провели 

для учнів школи екскурс у минуле, 

розповіли про трагічну сторінку історії 

УГКЦ – Львівський псевдособор. 

Студенти розповіли , що після 

перетворення РПЦ на свою маріонетку 

радянське керівництво мало намір 

встановити релігійний контроль над усією 

територією СРСР, а тому Західну Україну 

та УГКЦ, що діяла в її межах, чекала 

трагічна доля. Апофеозом активної 

діяльності радянських спецслужб щодо 

цієї церкви став так званий Львівський 

Собор 1946 року, на котрому фактично 

було ліквідовано УГКЦ. 8- 10 березня 

цього року виповнюється 70 років від тих 

похмурих подій. Зустріч  відбулася за 

сприяння отця -  декана Рокецького 

Романа. На заході був присутній отець 

Володимир Наконечний. 

Львівський «собор» був лише 

неканонічним зібранням. Саме тому як 

УГКЦ, так і вся Католицька церква, 

вважають це зібрання псевдособором 

Я вважаю, що учні восьмого, дев’ятого, 

десятого та одинадцятого класів з цієї 

зустрічі взяли для себе щось цінне та 

незабутнє, те , що важливе їхній душі. 

«Душа людини - найбільше чудо світу.» 

Данте Аліг'єрі 

Підготувала: Тютюнник Юлія 

https://uk.wikipedia.org/wiki/8_%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/10_%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/1946
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%9A%D0%A6
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8C%D0%B2%D1%96%D0%B2
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE-%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B2%D0%B0_%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%96
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE-%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B2%D0%B0_%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%96
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%93%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B8%D1%97%D0%BB_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D1%97%D0%BB_(%D0%9C%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D1%97%D0%BB_(%D0%9C%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BD%D1%96%D0%B9_(%D0%9F%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B2%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%84%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%85%D1%96%D1%8F
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https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%88%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%94%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%85%D1%96%D1%8F_%D0%A3%D0%93%D0%9A%D0%A6
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE-%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%94%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%85%D1%96%D1%8F_%D0%A3%D0%93%D0%9A%D0%A6
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Усім доброго дня! Минулого випуску я 

пообіцяла детально розібрати трилогію 

«Голодні ігри». Обіцянки я виконую, 

тому пропоную далі зануритися у 

атмосферу постапокаліптичного світу з новими правилами 

та суспільством. 

Отже, приступимо! Перша книга закінчилася на тому, що 

Кітніс і Піта перемогли в Голодних іграх і повернулися назад до свого 

рідного 12 дистрикта. Проте вдома все перекинулося догори дриґом: 

Гейл, її кращий друг -  тримається оддалік, Піта зовсім її відцурався. До всього 

поширюється чутка, що перемога Кітніс і Піти збурила повстанський рух у країні. Вдала, 

що засіла в столиці вимагає реваншу за бунти. І проти кого буде спрямована його помста? 

Звісно, проти головної підбурювачки - Кітніс! Під загрозою і її родина, і друг Гейл, і всі 

мешканці Округу 12. Та чи готова Кітніс узяти на себе відповідальність за вогонь, який 

розпалила насамохіть? Наступив час 75-тих  Голодних ігор. Хочу нагадити, що кожні 25-ті 

ігри мають особливу тематику по вибору учасників. Цьогорічна тематика булла шоком для 

всіх. Наступними учасниками 75-тих Голодних ігор стануть його попередні мереможці! 

Звичайно, це був шок для всіх, особливо для головної героїни, яка знову повинна 

повернутися на поле битви. На цих іграх формується коаліція протии Капітолія, на чолі з 

нашою головною героїнею. Кілька дистриктів планують зірвати ігри у їх самому розгарі, 

таким чином піднятя бунт у всіх дистриктах, адже як ви пам'ятаєте всі події з Ігор 

транслюються по округах. Все ніби йде по плану і в героїв все виходить, але Капітолій в 

кінці втигає зловити кілька учасників коаліції. Кітніс з другою группою встигає втекти. В 

кінці книги з'ясовується, що Капітолій повністю знищив 12 дистрикт – домівку Кітніс. 

Перша моя претензія адресована безпосередньо сюжету. Адже в порівнянні с першою 

частиною, ми читаємо те ж саме: ті ж ігри, ті ж правила і умови. Лише змінилося 

навколишнє середовище, а точніше все відбувається на тропічному острові. Також 

достатньо сумним є становище персонажів, в тому плані, що немає аніякого розвитку 

характеру, що в головної героїні, що в її напарника.  Я вважаю дивним, що письменниця в 

кожній книзі якось «знешкоджує» Піту. Він весь час поранений чи травмований, 

незважаючи на те, що він не багато не мало, головний герой, але половину книги просто 

лежить непритомний.  Проте, з’явилася і пара трійка персонажів, 

які хоч якось розважають читача, прикладом Фіннік і Джоанна.  

Сюжет хоч якось починає рухатися практично лише під кінець 

книги. Хочу зауважити, що нічого кардинально революційного і 

цікавого в цьому розвитку я не побачила. Все було напрочуд 

шаблонно і перeдбачувано і трохи навіть малоімовірно з точки 

зору світу, де відбуваються всі події.  

Тому я без огризіння совісті ставлю цій частині трилогії 4\10.  

Підготувала: Волкова Т. 

 



  

  

  

 

 Період Великого посту -це  дорога, якою 

ідемо до Бога. 

 Церква в цей час по-особливому 

закликає нас до зустрічі з Господом, і дає для 

цього багато засобів. Основні кроки,які людина 

має зробити у Великому пості ,спрямовані на 

те, щоб кожен міг переосмислити своє 

життя,заглянути у своє серце і знайти  у ньому 

більше місця для Бога. «Які це кроки?» -хтось 

запитає - «Що я маю зробити ,щоб ця 

внутрішня переміна у моєму житті відбулася?» 

Найперше це милосердя, бути милосердним у різних проявах. Наступний крок-покаяння за 

свої гріхи,але те покаяння яке має на меті навернення і переміну людини. Тому дуже важливо 

під час Великого посту зустрітися з Богом у святій тайні Сповіді і приймати Євхаристійного 

Ісуса у Святому Причасті. 

В час Великого посту важливий і сам піст, як такий він має на меті не тільки стримання 

в їжі,але і виправлення наших поганих звичок та злих нахилів. Святий Василій Великий з 

цього приводу каже дуже повчальні слова: «Що з того що ти не їси м’яса,але поїдаєш свого 

брата». Тому ,справжній піст настає тоді, коли ми не обмовляємо і не судимо своїх ближніх, 

не говоримо поганих слів, не обманюємо, не гніваємося і, зрештою, вміємо панувати над 

всіма своїми гріховними нахилами,звичками та 

пристрастями. Така людина стає 

мужньою,мудрою,радісною з вірою у серці. 

Таких людей Церква називає дітьми Божими. 

Зрештою все це має забарвлювати і 

доповнювати, звісно, молитва і читання та 

слухання Божого слова 

 Потрібно багато і часто молитися,бо 

таким чином людина уприсутнює Бога у своєму 

житті. В свою чергу Господь благословляє 

людське життя через молитву провадить 

людину до вищих цілей,скріплює і дає їй свою благодать.  

А тому піст слід вважати духовно-моральним вдосконаленням людини, і наближення її 

до Бога через щиру віру і добрі справи 

     

  Підготували: Рокецький Н., Футко А. 

 

 

 

 



 Країна, яка скоро опиниться під водою: Мальдіви. 

 Єдина в світі країна з дорогами з коралів: Гуам.   У 

Гуамі немає природного піску, тому там роблять 

асфальт, використовуючи корали і нафту. 

  Країна, що охоплює максимальну кількість часових 

поясів: Франція. Якщо врахувати всі території 

Франції, включаючи заморські, виявиться, що ця 

країна розташовується на 12 часових поясах. США 

займає поясів 11, Росія — 9. 

 Тепер до Антарктиди можна зателефонувати. 

Міжнародний код цього континенту 672 

 Індія, вважається матір'ю таких наук як алгебра і тригонометрія 

 У Норвегії знаходиться найбільший льодовик в Північній Європі - Jostedalsbreen. 

 На достатньо неординарний крок пішла влада Ліхтенштейну , маленької європейської країни з 

населенням 35 тисяч чоловік і площею 160 кв. км . Саме цю країну можна орендувати на добу , 

але це можуть дозволити собі досить заможні туристи. Всього за 70 тисяч доларів на добу , а це і 

є вартість такого задоволення , кожна людина має унікальну можливість відчути себе справжнім 

монархом. 

• У Китаї наречені одягають не білі плаття, а червоні. 

• Японія(не Франція) – найбільший експортер жаб»ячих лапок. 

• 90 процентів нью-йоркських таксистів-імігранти. 

• Всі президенти США носили окуляри, просто не всі любили показуватися в них на публіці. 

•В Україні найбільші в світі запаси марганцевої руди – 2,3 млрд., 

або близько 11 % від усього світового запасу. 

• Метро в Швейцарії є лише в одному місті – Лозанні. Та й то всі 

його лінії наземні, а управляють ними автопілоти. 

• У Північній Кореї знаходиться найбільша спортивна арена у світі- 

« Стадіон першого травня»,  

яка вміщує 150 000 чоловік. 

• У Великобританії величезна кількість пралень, тому що англійці 

не вважають прання домашніми справами. 

• Завести домашнього вихованця без попереднього узгодження зі 

спеціальними службами у Великобританії неможливо. Саме тому, на вулицях Англії не можна 

зустріти бездомних тварин. 

• У Франції знаходиться найбільша кількість замків в світі – всього 4969 штук. Майже 5 тисяч! 

• Також Франція є батьківщиною кінематографа, повітроплавання, велосипеда, балету, 

французького шансону. Вона є рідною домівкою Сезанна, Альфонса Доде, Екзюпері, Дюма, 

Мольєра, Вольтера. 

•Відомий усьому світу аспірин придумали німці. Він був синтезований Феліксом Хоффманом 

(Bayer AG) в 1897 році. 

                                                                                                                       Підготувала: Кравчун О. 

 

 



                                                                                                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

9 клас 

19.03 Гладчук Назар  

21.04 Кравець Борис 

14.04 Сонсядло Максим  

15.04 Тютюнник Юлії 

 

    11 клас 

23.05 Боднар Віталій 

26.05 Боднар Ірина  

06.04 Будар Роман 

29.05 Вацлавський Юрій  

28.04 Коник Роман  

28.04 Павлюс Василина  

13.04 Проскуренко 

Тетяна 

30.04 Самота Наталя 
 

 

Писанка своїми руками 

При бажанні, практично будь-яка людина може навчитися ремеслу розпису яєць. Зробити це можна 
самостійно, або звернувшись до досвідченого майстра. Якщо ви вирішили зайнятися розписом яєць, 
спочатку підготуйте все необхідне.  

Для роботи вам будуть потрібні: яйце, простий олівець, свічка, кістка (спеціальний інструмент для 
розпису), віск і серветка. Спочатку необхідно вимити яйце і відварити його солоній воді (на 2 літри води 
1 ст. л. солі). Призначене для тривалого зберігання яйце має бути порожнистим, тому якщо ви 
бажаєте зберегти свій твір надовго, зробіть невеликі проколи в шкаралупі і акуратно видаліть вміст 
яйця, після чого промийте і висушіть його. Для створення писанки рекомендується використовувати 
тільки натуральні фарби. Наприклад, зелену фарбу отримують з листя кропиви і конвалії, або кори 
крушини і ясеню. Жовту фарбу роблять із суцвіть ромашки і лушпиння від цибулі, а червону — з ягід 
черемхи або насіння і квітів звіробою. Чорна фарба вийде, якщо взяти коріння вільхи, а коричнева 
виходить з кори дуба або яблуні.  

 

 

 

 

 

 

 

Наступним етапом буде повторне нанесення воску, і опускання яйця у темнішу фарбу. Такі процедури 
виконуються до отримання обраного малюнка. В кінці розпису писанка поміщається в піч або недовго 
тримається над свічкою. Залишки воску потрібно акуратно прибрати серветкою. Для того, щоб 
писанка готова придбала красивий блиск, її натирають олією.                         

     

 

6-Б клас 

04.04 Храпчинська  

Олена 

 

7 клас 

25.04 Андрушко 

Павло  

09.04 Ганас Ірина  

18.04 Магзір Олена  

21.03 Мелиш Назар  

29.04 Цапко Яна 

 

17.04 Зарубайко  Сергій 

19.04 Наконечний Арсен 

20.04 Федорів Оксана  

29.04 Наконечний Арсен 

05.05 Фертюк Антон 

 

       5 клас 

05.03 Волощинська 

Христина 

08.03 Зозуляк Ангеліна  

19.03 Мандзій Роман 

24.03 Горошок Олег  

04.04 Кіт Діана  

 

10 клас 

29.03 Волощинський Сергій 

21.04 Рокецький Богдан 

03.03 Чорний Сергій 

 

8 клас 

27.05 Зімроз Віталій  

06.04 Кав’як Арсен 

 

Підготувала: Тютюнник Юлія 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6-А клас 

12.03 Андрусишин 

Максим  

18.03 Кульбаба Юрій  

27.03 Бойко Роман  

23.04 Зімроз Вікторія  

23.04 Рокецький Назар 

24.04 Книш Христина  

06.05 Фертюк Вікторія  

21.05 Олійник Ірина 

Для створення самої фарби необхідно замочити в 
холодній воді пропонований рослинний матеріал на 
пару годин. Після закінчення цього часу слід 
отриманий розчин прокип’ятити на повільному вогні: 
воду з корою близько 3 годин, з листям — 40 хвилин, а 
суцвіття рослин слід кип’ятити приблизно пів години. 
Відвар потрібно процідити і додати в нього 1 чайну 
ложку алюмокалієвих квасцов.  

Нанесіть на шкаралупу бажаний малюнок спочатку 
олівцем, а потім теплим воском, намагаючись не 
виходити за лінії візерунка. Після цього опустіть яйце 
в найсвітлішу з приготованих вами фарб. 



 

 

 

 

 

 

Головний редактор: Репеха Соломія  

Пархуць Олександр, Поляк Юра ,Хвастик 

Тетяна, Магзір Олена, Гловин Анастасія, 

Футко Анна, Лєснікова Надія, Тютюнник 

Юлія, Тютюнник Вікторія,Волкова 

Тетяна, Атаманчук Тетяна, Кравчун 

Ольга,, Рокецький Богдан 

Cайт нашої школи:  
http://school 2/.ucoz.kz/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


