
Тема номера: «70 років Перемога в серцях 
поколінь» 

 

Сьогодні в номері: 

    День учнівського самоврядування 

 

     «Вітаєм вас, учителі!» 

 

     Акція «Хвиля добра» 

 

     «70 років Перемога в серцях поколінь» 

 

     Спорт, спорт, спорт… 

 

     Новини місяця 

 

    Вітаємо                                 

 

 

 

Газета учнівського самоврядування 

Звенигородської загальноосвітньої школи-інтернату І-ІІІ ст. 

 

 

                                

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 11 

Жовтень 

2014 

1 



 

 

                                                                 

 

    

 

 

  Роль учнівського самоврядування 
набуває неабиякого значення в 
сучасному суспільстві, яке досить 
стрімко розвивається. Навчитися 
жити і працювати в умовах 
демократії - вимога часу. 
Безперечно, навички управління 
суспільством стануть надбанням 
людини. Вміння управляти - 
талант, який треба розвивати. 
Можливості зробити це в нас є. 
 
 
       3 жовтня  в нашій школі відбувся День учнівського самоврядування. Захід 
проводився з метою пропагування серед учнівської молоді основних засад 
місцевого самоврядування, формування активної життєвої позиції 
старшокласників та реалізації їх лідерського потенціалу, виховання 
інтелектуально і духовно розвиненого підростаючого покоління - 
майбутнього нації та з нагоди Дня учителя. 
 
 
       У Дні учнівського  самоврядування взяли участь учні 10-11 класів. 
Старшокласники  мали можливість спробувати себе в ролі педагога, 
зрозуміти і відчути, як це – бути вчителем. 
 

 
 
 
 
Весь навчальний процес школи в цей 
день проходив під чітким контролем 
дублерів-вчителів.  І для того, щоб 
уроки проходили у нормальному 
режимі, потрібна була ретельна 
підготовка. Заздалегідь «майбутні 
вчителі» ознайомилися з навчальним 
матеріалом, який вони повинні дати 
учням. Самостійно складали 
конспекти уроків, підбирали цікавий 

матеріал. Отже, «майбутні вчителі» проявили неабияку наполегливість і 
старанність, щоб підготуватися до уроків.  
     Усі з великим нетерпінням чекали  цього дня та хвилювалися. Але, як 
потім з’ясувалося, хвилюватися було нічого. Учні 1-9 класів були задоволені. 
Уроки сподобалися, бо  все проходило цікаво і захоплююче. Діти  отримали 
задоволення ще й від того, що їхні знання були оцінені високими балами. 
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       Цього ж дня учнівський колектив вітав із професійним святом вчителів.  
Для педагогів школи  учні 11 класу організували цікаве концертне дійство, на 
якому діти, можна сказати, продовжили розпочатий зранку День 
самоврядування. Відбулися уроки, на яких вчителі були учнями, були і цікаві 
завдання, і веселі перерви, і фізкультхвилинки, і вражаючий східний танок у 
виконанні хлопців 11 класу, а закінчилося дійство відеопривітанням від рідних 
дітей та від учнів школи. Задоволення отримали всі: і глядачі, і артисти. 
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     Щирі вітання з нагоди професійного 
свята, Дня працівників освіти та Дня 
людей похилого віку, отримали від 
вихованців-волонтерів Звенигородської 
ЗОШ-інтернату І-ІІІ ступенів 14 
ветеранів педагогічної праці. Адже, 
вони, ветерани, втілювали в життя 
свої знання, надбання, досвід, залишили 
неоціненний внесок у розвиток нашої 
школи. Їх учительський подвиг 
назавжди залишиться у серцях 

учителів, які продовжують втілювати 
у життя педагогічні ідеї, спільну справу 
– виховання дітей. 

     Учні школи з великим бажанням 
відвідували педагогів, які багато років 
свого життя віддали почесній 
педагогічній праці. Дитячі серця 
наповнювались світлими почуттями і 
натхненними спогадами сивочолих 
ветеранів-педагогів. Серед них: Галуза 

Пет
ро Денисович, Герман Вєра Павлівна, 
Кучеренко Катерина Максимівна, 
Осауленко Ольга Дмитрівна, Суржко 
Людмила Амвросіївна, Савіцька Ніна 
Трохимівна, Погоріла Світлана 
Яківна, Демченко Фаїна 
Володимирівна, Слинько Микола 
Миколайович, Возна Любов 
Афанасіївна та інші. 

      

  Низький уклін за вашу 
натхненну і самовіддану працю, 
 за вашу непохитну віру у 
кожного учня, у кожного з нас. За 
розуміння, підтримку і за частку 
душі, подаровану дітям. За наше 
минуле, теперішнє і майбутнє.  
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         70  років… Швидко, мов весняні струмки, збігають роки, квітнуть дерева, половіють 
жита, приходять у світ нові покоління. Але не старіє, не зникає пам'ять тих літ. Вона живе у 
спогадах бійця і в суворому монументі, як свідок грізних років і переможних боїв, пильно 
дивиться на нас в залах музеїв, із сторінок книг, її мужню і величну, надійно оберігає народ, 
передаючи, як святиню, у спадщину поколінням. 
          Минають роки, відлітають у вічність…Більше півстоліття минуло з тієї тривожної ночі, 
коли замовкли останні постріли гармат,  прийшов мир, настала тиша, за яку заплачено ціною 
життя мільйонів людей. Все далі відходять грізні роки Великої Вітчизняної війни. Але не 
згасає пам′ять  про тих, хто приніс  на плаху  Великої Перемоги своє життя.  
           Не згасає вона в пам’яті учнів, завдяки вчителю історії та права Ткаченко Марині 
Іванівні, яка провела низку шкільних заходів, присвячених цій даті: 
  
- 27 жовтня – конкурс учнівських рефератів та учнівська краєзнавча конференція  «Наш 

край в роки війни»  
- 28 жовтня – загальношкільна лінійка з нагоди 70-річчя визволення України від німецько-

фашистських загарбників, на якій було показано презентацію «Герої Звенигородщини» 
- 29 жовтня – загальношкільний виховний захід «Пісні, обпалені війною» 
- В кабінеті історії Марина Іванівна представила виставку художньої літератури і преси 

«Наш край в роки війни» 
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                                                                 Жовтневий 

                          спорт   спорт    спорт    спорт    спорт    спорт    спорт 

                                                                  
     5 жовтня відбулася першість області з міні-футболу серед дівчат, де 
команда нашої школи «Ліцей» виборола почесне 2 місце. 
  
    9 жовтня проводилися міські змагання з міні-футболу серед учнів 8-
9 класів. Серед 9-х класів «Ліцеїсти» зайняли першу сходинку, а 
восьмикласники  отримали 3 місце. 

    14 жовтня відбулися зональні змагання з настільного тенісу в залік 
Спартакіади школярів району. 1 місце зайняла команда «Ліцей» нашої 
школи. 

     17 жовтня проводилися зональні змагання з шашок в залік Спартакіади школярів району. 
Команда «Ліцей» зайняла 1 місце. Того ж дня відбулися змагання з шахів, де 1 місце зайняла 
також наша команда. 

     21 жовтня відбулися фінальні змагання з настільного тенісу. Впевнену перемогу отримала 
команда нашої школи. 

     28 жовтня проводилися зональні змагання з міні-футболу серед юнаків в залік Спартакіади 
школярів району. Команда «Ліцей» отримала 1 місце. 
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                                                                 Шкільні  

                     новини   новини   новини   новини    новини   новини 

                            жовтня  

 

      
   В жовтні в школі-інтернаті було проведено І (шкільний) етап 
Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів у 2014-
2015 навчальному році. 
 
 
 

№/п Назва предмета Переможці Клас 
1 Укр. мова та література Зозуля А 

Уманська К. 
Антонюк А. 
Ганджуга Н. 
Фещенко Т. 

7 
8 
9 
10 
11 

2 Історія Уманська К. 
Волощук О. 
Ганджуга Н. 
Фещенко Т. 

8 
9 
10 
11 

3 Математика Козубняк А. 
Манесян Г. 
Соколовський М. 
Кібаленко С. 
Рябоненко В. 
Шевченко Д. 
Остапенко Д. 

4 
6 
7 
8 
9 
10 
11 

4 Англійська мова Лобанова Я. 
Рябоненко В. 
Осадча А. 
Фещенко Т. 

8 
9 
10 
11 

5 Хімія Лобанова Я. 
Погорілий Ю. 
Ганджуга Н. 
Попова А. 

8 
9 
10 
11 

6 Фізика Орлов В. 
Кібаленко С. 
Рябоненко В. 
Ганджуга Н. 
Джулінський Д. 

7 
8 
9 
10 
11 

7 Біологія, природознавство 
 

 

 

Козубняк А. 
Лобанова Я. 
Погорілий Ю. 
Ганджуга Н. 
Попова А. 

4 
8 
9 
10 
11 

8 Географія Уманська К. 
Рябоненко В. 
Шевченко Д. 
Джулінський Д. 

8 
9 
10 
11 

9 Астрономія Джулінський Д.  11 

10 Інформатика Ганджуга Н. 
Джулінський Д. 

10 
11 

11 Екологія Ганджуга Н. 
Попова А. 

10 
11 
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                                                                  Шкільні  

                     новини   новини   новини   новини    новини   новини 

                                                                  жовтня  

 
         З 6 по 12 жовтня в нашій школі пройшов Всеукраїнський 
тиждень права, присвячений Дню юриста. Проводився конкурс 
учнівських проектів та засідання правового гуртка «Правоцвіт». 
 
         14 та 15 жовтня до Дня українського козацтва та Дня 
утворення УПА вчителем історії Ткаченко М. І.  було проведено 
лінійку, створено стінгазету та проведено засідання круглого 
столу серед учнів 11 класу. Серед учнів 5-8 класів був 
проведений конкурс малюнка. 

 
 
         У вересні – жовтні проводився шкільний етап Всеукраїнської краєзнавчо-пошукової акції 
«Моя Батьківщина - Україна». Зібрано матеріал та оформлено наукову роботу членів 
історичного гуртка «Звенигора». 
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      У жовтні святкують свій день народження: 
 

Лабунець Ольга Вікторівна 

Шпильовий Володимир Іванович 

Левчук Леся Миколаївна 

Пелипенко Михайло Миколайович 

 

 
Учнівський колектив школи-інтернату вітає вас зі святом! 
Від щирого серця бажаємо вам міцного здоров’я, великого 

щастя, сімейного благополуччя, щоб сонце завжди 
яскраво світило у вашому домі, щоб на вашому життєвому 

шляху не було ніяких перешкод. У вашій нелегкій та 
необхідній роботі бажаємо успіхів, великих досягнень, 
надійних партнерів, щоб ваші мрії завжди збувалися, а 

ваші друзі, співробітники та трудовий колектив приносили 
вам лише добрі та радісні новини. 

 

 

 
9 


