
Кожного року і наша школа святкує День захисника 
Вітчизни.

У цьому навчальному році свято проходило у 2 етапи у формі 
спортивних змагань, що дуже, до речі, подобається учням. 
Спочатку показали свою спритність, витримку, завзятість, 
взаємопідтримку, взаємодопомогу учні 1 – 6 класів, а потім – 
учні – старшокласники; команди були збірні.  Спостерігати за 
змаганнями було дуже цікаво, бо вчителі фізичної культури – 

МОЛОДЕЦЬКІ ЗАБАВИ
23 лютого усі пригадують і вітають ветеранів Великої Вітчизняної війни, воїнів – інтернаціоналістів, які пройшли 

стежками Афганістану,  і просто чоловіків (навіть тих, які не служили в армії) та хлопчаків, бо вони - майбутні захис-
ники України.

Олександр Геннадійович Терещенко та Микола Миколайович  
Кулішов підготували веселі, азартні, дотепні конкурси. А усі 
дівчата вболівали за своїх хлопців, хлопаючи та вигукуючи різні 
кричалки. Хлопці нашої школи гідно пройшли  випробування, 
витримали усі конкурси, тепер можемо з гордістю сказати, що 
ми за нашими «воїнами», як за кам’яною стіною.

Аліна ГОЛУБЕНКО
Фото Яна Тераніс

Ось одна з них: 269 року 
імператор Клавдій заборонив 
своїм легіонерам одружувати-
ся, аби родина не відволікала 
їх від ратних подвигів. Але 
знайшовся священик (єдиний 
у всьому Римі), який погод-
жувався вінчати всіх бажаю-
чих всупереч закону. Коли 
Клавдій дізнався про це, він 
звелів схопити священика 
та кинути його до в’язниці. 
14 лютого його стратили... 
Легенда також свідчить, що 
Валентин, сидячи у в’язниці, 
писав записки доньці нагля-
дача. Тому через багато років 
після смерті отця Валентина 

Поцілунок Купідончика
День Святого Валентина —  свято, яке 14 лютого відзначають багато людей у всьому 

світі. Чому саме 14 лютого святкують День усіх закоханих — легенд багато. 
римляни в пам’ять про нього 
стали щороку 14 лютого надси-
лати записки своїм коханим — 
«валентинки»...  І у нашій школі 
вже стало традицією писати  
дружні послання усім, кого лю-
биш і поважаєш: будь – то твій 
однокласник, чи просто учень 
школи, навіть учителям та 
працівникам школи надсилають 
їх. А чарівна поштова скринька 
висить біля учительської, і ко-
жен бажаючий кидає туди свої 
привітання – побажання. А щоб 
«валентинка» знайшла свого 
господаря, то про це дбають 
представники двох шкільних  
організацій – «ВАСИЛЬКИ»  

та «ТЕМП» під керівництвом 
Тетяни Борисівни Сидо-
ренко та Ірини Степанівни 
Ляментовської, які передають 
листівки особисто в руки 
адресату. Не стоять осторонь 
і класні керівники, які нама-
гаються відтворити дух свята 
на виховних годинах. Саме 
завдяки нашим вчителям, ми, 
учні, на повну змогли відчути 
усі чари Дня святого Валенти-
на. Любові Вам, любі мої!

                    Аліна 
ГОЛУБЕНКО

Шановні учні! Просимо вас 
взяти участь в акції « Красный 
крест в учебном заведении», яка 
буде тривати до кінця березня.  
Просимо вас надавати кошти до 
скриньки, яка буде знаходитися 
в учнівській кімнаті. Потім че-
рез нашу шкільну організацію 
«Молодь за майбутнє» кошти 
будуть передані до районного 
благодійного фонду. Зібрані 
внески підуть на допомогу 
сиротам, інвалідам, ветеранам 
війни та педагогічної праці. 
Навіть невелика сума зможе 
комусь допомогти. Не стійте 
осторонь, виявіть милосердя!

                  
                  Яна ТЕРАНІС

МОЛОДЬ ЗА 
МАЙБУТНЄ
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Радісна і доброзичлива атмосфера робила напругу 
непомітною. Усі учасники були дуже сильними та вражали 
своїм інтелектом, але , як завжди, більшість нагород отримали 
саме учні нашої школи: Аліна Голубенко – І місце, Яна Тераніс 
– І місце, Ірина Курцевич – ІІ місце, Марина Тирінова – ІІІ 
місце. Ви навіть не уявляєте, як це приємно, коли тобі вруча-
ють медаль, кубок та диплом, і здається, що ось воно щастя!!! 
Тремтіння рук і колінок уже позаду! Багато корисного ми ви-
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І знову ми відзначились! 24 лютого учні нашої школи взяли участь в «Інтелект-шансі». У цьому році був ювілей 
конкурсу – 10 років. 

несли з цього конкурсу: там ми почули розповіді про 13 різних 
професій, дізналися про таланти учасників, знайшли нових 
друзів та знову випробували себе. Я хочу щиро подякувати Лілії 
Михайлівні Паращук, яка є організатором цього заходу. Ніхто, 
крім неї, не зможе зробити інтелектуальний конкурс настільки 
святковим і радісним!!! Сподіваюся, що у наступному році учні 
саме нашої школи знову здобудуть першість. 

Тремтіли руки у 
Яни ТЕРАНІС

Тому кожного шкільного 
дня після третього уроку ми 
ходимо до їдальні.  А там 
нас завжди чекають привітні 
кухарі та приготовлені ними 
обіди. Спасибі нашим пова-
рам за те, що смачно варять 
нам!

Ми знаємо, що готувати 
різноманітні страви, це за-
вдання не із легких, бо нещо-
давно дівчата нашого класу: 
Яна Голобородько, Ірина 
Квітка та Ірина Чучин - спро-
бували себе у ролі кухарів. 
Ми задоволені, що нагодува-
ли усіх учнів нашої чудової 

À-Ëß 9 ÊËÀÑ
Уроки, підготовка до ДПА, участь у різноманітних 

конкурсах, змаганнях, вікторинах, лекції батьків 
та вчителів «Що гарно, а що погано» - це все дуже 
виснажує. Тому ми постійно потребуємо підзарядки 
( у хорошому розумінні цього слова), щоб гарно 
закінчити навчальний рік. А що ж краще надає сили, 
як не смачна їжа. Особливо зараз, коли ми потребуємо  
білків, жирів та вуглеводів.
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школи та довели, що учні 
9 класу можуть і люблять 
працювати, а не тільки 
порушувати дисципліну, 
гасаючи на перервах ко-
ридорами школи.

В а р е н и к и  в и й ш л и 
на славу – смачненькі, 
пухкенькі. Вони отримали 
чудернацьку назву «А – ля 
9 клас».

   
  Уче-

ниця 9 класу
Аліна ГОЛУБЕНКО

Фото автора


