
 

 

 

 

  

№ 1 грудень 2014 року 

Періодичне видання 

Низівської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів SMS-ка 

Перший випуск газети побачив світ! Читайте нашу 

газету,  пишіть в нашу газету, долучайтесь до 

створення газети! 

ВІТАЄМО! 

Це газета про тебе і для тебе. Це твоя газета! Варто тільки цього захотіти. 

Вона пише про тебе і твоїх друзів, а не про далеких та недосяжних зірок і кумирів. 

Вона пише тільки правду, тому що неправда швидко виявиться - у тісному колективі не буває таємниць. 

Її створюють самі учні, і кожен може до них приєднатися і висловитися на її сторінках. 

Вона знаходить героїв серед звичайних людей. 

Вона виховує особистість, справжнього громадянина, а не пасивного споживача. 

У ній немає бар'єру між читачем і автором, вони - друзі, а не суперники. 

Вона відкрита для прохань і пропозицій і готова змінюватися за бажанням його читачів. 

Вона виховує вдумливих читачів і талановитих журналістів. 



Всі ми звикли думати, що осінь – це похмура пора року, коли так хочеться вкутатися у ковдру, взяти 

чашечку гарячої кави, та зануритися у цікаву книгу або просто посидіти перед телевізором. Але 27 листопада 

о 16:00 у нашій шкільній актовій залі лунали дзвінкий сміх та оплески. Ви запитаєте чому? Звичайно ж, мова 

йдеться про довгоочікувану гру КВК. Цей вечір усі запам'ятали надовго. У конкурсі брали участь всього три 

команди: "Ігор та міністри"(8 клас), "Діти в клітинку"(9 клас), "РБС"(10-11 класи). Усі були на висоті. Гра була 

надзвичайно сильною: команди боролися за перемогу, причому боролися гідно та з почуттям гумору Також 

була в залі присутня ще одна команда, яка грала свою роль дуже правильно та 

справедливо – команда журі, у складі якої були присутні: директор школи 

Кондратенко Людмила Миколаївна, заступник директора з навчально-виховної 

роботи Назаренко Ольга Іванівна, заступник директора з виховної роботи 

Гуменюк Наталя Володимирівна, вчителі фізичної культури Артюх Олександр 

Анатолійович та Кондратенко Сергій Вікторович. Ну і, звичайно ж, глядачі. 

Дивно, але актова зала була повна протягом всієї гри. Глядачі не просто сиділи та 

спостерігали, а сміялися, підтримували оплесками та кричалками. Це дуже 

допомагало командам почуватися впевнено на сцені, що і стало причиною вдало 

проведеної гри. Гра мала всього 5 конкурсів: «Візитка», «Біатлон», «Розминка», «Фрістайл» та 

«Озвучка». Команди дуже добре себе проявили, учасники показали, що вони можуть бути творчими, 

креативними, з почуттям гумору.Гадаю, що з поміж усіх конкурсів як журі, так і учням 

сподобався конкурс "Озвучка". У ньому згадали і викладача улюбленого предмету 

більшості учнів – Олександра Анатолійовича, і хвилювання вчителів перед перевіркою 

з районо, і страх чоловіків перед улюбленим жіночим днем. Журі об'єктивно оцінювали 

виступи команд.  

 Ця гра не має переможених, адже кожна з команд – переможець. Всі були 

достойні, проте гра є гра, тож за результатами оцінок журі перемогу виборола команда 

«РБС». Вітаємо вас ще раз! Так тримати! 

Писати можна ще багато і багато, але ж…може якось наступного разу. Тож, на 

останок хочеться сказати, що КВК – це весело. Любіть КВК, грайте в КВК. Беріть участь 

у  наступних іграх КВК.  

Представляємо вашій увазі деякі з відгуків, отриманих про гру КВК.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

КВК – це життя! 

Людмила Миколаївна: Мені дуже сподобалася гра, думаю, що не тільки мені, а й колегам та учням. Гарною та продуманою виявилась підготовка, учасники 

доклали максимум зусиль, щоб достойно представити свою команду.Конкурси гри були цікавими та різноманітними, проте найбільше сподобавсь 

конкурс"Озвучка" . Прикро, що в минулому році такі заходи педагогом-організатором не проволилися, тому учні школи не мали нагоди розкрити свої таланти та 

показати , які вони здібні.Тому, звичайно, хотілося, щоб таких заходів було якомога більше у нашому навчальному закладі. 

Ольга Іванівна:  Діти. Ви - супер-діти. Сьогоднішньою грою довели стовідсотково. 

Наталя Володимирівна: Гра ,безумовно, сподобалася. Особливо сподобалося прагнення кожної команди бути найкращою.Найбільше запам'яталися такі 

моменти : представлення команди"Діти в клітинку",деякі жарти команд та ,без сумніву, озвучка команд "РБС" та "Ігоря та міністрів". Чекаю подібного заходу до 

Дня сміху  

Юлія Юріївна: Сказати, що все пройшло добре- це нічого не сказати. Адже все пройшло не просто класно, а неймовірно класно, море вражень та емоцій. Я 

ніколи за 3 роки роботи в школі не бачила такого азарту в очах дітей, я ледве не оглохла від оплесків та кричалок в підтримку команд,  зал був повний, глядачі 

слухати, глядачі сміялися, глядачі були в захваті. Звичайно ж, велика подяка особисто від мене командам "РБС", "Ігор та міністри", "Діти в клітинку". Я пишаюсь 

вами! І мені дуже приємно, що у нас все вдалося на всі 100%. І це лише початок ! 

Сергій Вікторович: Так,мені дуже сподобалась гра,сподобалось все...Гра була дуже добре продумана,учні були веселі,активні,бадьорі.Особисто я отримав 

"море" позитиву і гарних вражень. Але найбільше мене вразив конкурс "Озвучка".Так,мені б дуже хотілос,щоб такі заходи проводилися якомога частіше.Адже це 

цікаво як вчителям,так і дітям.Велике спасибі,що Ви в нас є,що є кому проводити такі чудові заходи! 

Куратченко Анна: Від КВК я отримала море вражень та позитивних відчуттів. Хотілося б щоб частіше подібні заходи проходили в нашій рідній школі. Всі 

команди показали себе на відмінно! А найкращою похвалою для кожного учасника був сміх глядачів. Приємно було чути і бачити, як класи підтримували своїх 

друзів, товаришів... Велика подяка всім, хто був присутнім в тій залі, всім, хто сміявся разом з нами)   

Старченко Аліна: Мої враження? це неймовірно! Враження - дуже різноманітні, адже наша команда "РБС" була збірною, до того ж ми мали серйозних та 

сильних суперників. Але, завдяки плідній співпраці усіх 5 учасників нашої команди, був створений чудовий сценарій, з яким запекло боролись за перемогу, і 

змогли вибороти перше місце!  

А взагалі, отримали купу позитиву,це був перший КВК в історії нашої школи.Наша команда була просто щаслива. Сповнені лише позитивних емоцій і спогадів - 

ми назавжди запам'ятаємо шкільний КВК.Велике спасибі нашому педагогу-організатору - за підтримку і допомогу,за креативні ідеї і за таке заохочення від якого 

не можливо відмовитись 

Сухоставець Ірина: Дуже важко розповісти про ці, пережиті, позитивні емоції, але я спробую. Бувши в ролі ведучої, я мала змогу спостерігати як за глядачами в 

залі, так і за нашим шановним журі. Так от, я ніколи не бачила учнів нашої школи в такому запалі, вони не стримувала своїх емоції та почуттів, від них ішов 

шалений заряд енергії.А от стосовно журі, то провчившись, уже, майже, 11 років я побачила їхні справжні обличчя. Вони, наче повернулися у світ дитинства та 

повністю звільнилися від своєї "дорослої" серйозності. Вони змогли ще на один крок приблизитися до загадкового внутрішнього світу дітей. Чесно кажучи, мені 

було так приємно за цим усім спостерігати, що хочеться знову і знову потрапити в ту чудову атмосферу, і  поринути у світ веселощів та щастя 

SMS-ка 



Вибори! Вибори! 

Акція «Батарейка» 

 

 

 

З чого почати? З того, що педагогом-організатором за сприяння заступника з виховної роботи 

було вирішено обрати новий склад учнівського самоврядування. Тож, 11 листопада в 

школі проходили вибори Президента Школи. Кандидатів було четверо: №1 Колбаса 

Владислав (8 клас), №2 Старченко Максим (8 клас), №3 Ратич Роман (9 клас), №4 

Старченко Аліна (10 клас). Кожен з кандидатів представив свою передвиборчу 

програму. Виборці мали змогу поставити питання кандидататам, після яких і почалась 

процедура голосування.  Голоси за кандидатів розподілились наступним чином: №1 

Колбаса Владислав - 16 голосів, №2 Старченко Максим - 3 голоси  №3 Ратич Роман - 

11 голосів, №4 Старченко Аліна - 68 голосів. 

 Тож новообраним Президентом Школи стала учениця 

10 класу Старченко Аліна. 

Вітаємо з перемогою на бажаємо натхнення у 

подальшій діяльності! 

До вашої уваги представляємо деякі пункти 

передвиборчої програми Старченко Аліни 

 Випуск шкільної газети, розвиток груп в соціальних мережах,оновлення сайту 

школи! 

 Проведення шкільних свят, вечорів, окрім звичних ще таких,наприклад,як 

Halloween та інші. 

 Також запропоную створити конкурс «Кращий фотограф школи» 

 Організація нових шкільних свят: Дня боротьби з суржиком і ненормативною лексикою, Дня дружби 

старших і молодших класів, Дня учня, Всешкільного Чоловічого Дня, Дня друзів, Дня миру, Дня 

ввічливості і толерантності; 

 Проведення різноманітних квестів, спортивних змагань, брейн-рингів та творчих конкурсів для учнів; 

 Проведення інтернет-акцій,наприклад,таких як « Ми – діти миру» 

 Продовження співпраці з дитячим будинком міста Суми, проведення акцій допомоги дітям-сиротам. 

 Кожних півроку проводити загальноукраїнські Флешмоби. 

 Давати змогу учням висловлювати бажання щодо змін у школі.  

 Організовувати екскурсії та поїздки для учнів школи. 

 Школа повинна святкувати свій День Народження. 

 Якщо виникне бажання – звичайно зможемо створити команду КВК. 

 Створити книгу рекордів школи. 

 Організувати оформлення школи дитячими малюнками, фотографіями й іншими витворами мистецтва, які власноруч 

створюватимуть учні нашої школи; 

 «Скринька» скарг та пропозицій. Це цікаво, можна виразити власну думку, знаючи що ніхто не дізнається від кого. Та й 

мені було б корисно почитати зауваження та пропозиції щодо моєї роботи. 

 Організувати волонтерську роботу по допомозі ветеранам та одиноким людям похилого віку; 

 «Містер і Міс школи» конкурс,що буде проводитися щороку. 

  Створю з дозволу дирекції Дошку вітань. 

 
 

 

Одна використана батарейка при розкладанні забруднює 400 літрів води або 20 квадратних метрів 

грунту. Викинувши всього дві старенькі батарейки з ліхтарика, ви зіпсуєте дві ванни, вісім відер і півтора 

чайника чистої води. Викинувши чотири, ви одним помахом руки забрудните дві грядки з картоплею і дві з 

полуницею.  Щодня, навіть щохвилини ми наносимо невиправдану шкоду Землі – місцю, яке дало нам життя. 

Екологічні організації вже давно борються за право майбутніх поколінь дихати свіжим повітрям та пити чисту 

воду, однак, щоб трава і через 100 років лишилася зеленою, а небо дарувало нам свою блакить – потрібно 

об’єднати сили усім країнам світу, та перш за все, - почати із себе.           

        Тому протягом листопада проходила акція щодо збирання відпрацьованих батарейок.  Хочеться 

відмитити, до всі класи були дуже активними, проте переможці все ж таки були: серед класів молодшої ланки 

перемогу здобули учні 3 класу, зібравши 415 батарейок, серед учнів середньої ланки – учні 5 класу зі своїми 583 батарейками, 

і серед учнів старших класів – учні 11 класу, зібравши 605 батарейок. А загалом, спільними зусиллями було зібрано 2659 

батарейок. Всі переможці отримали солодкі подарунки. А тим, кому трішки не вистачило до перемоги, ми говоримо: 

«Збирайте та перемагайте у наступному році! Нехай щастить!». 

P.S. Всі зібрані батарейки будуть передані магазину CompService, а звідти направлені на утилізацію. 

Дякуємо всім за активну участь в акції!  

SMS-ка 2 



А свято де? А свято є! 

Вітаємо! 

 

 
 

Сумно на душі? Не знаєте чим зайнятися? Привітайте своїх друзів зі святом! «З яким?» - спитаєте Ви. А 

ось з яким!  

Свята на кожен день січня: 

1 -  День випускання хлопавок на свободу 

2 -  День м'яких подушок 

3 - День бенгальських іскор і гирляндных вогнів 

4 - День страстей за лимонною карамеллю 

5 -  День маленьких історій 

6 - Гура-хрум-день 

7 - День розплутування лижних слідів 

8 - День умаслювання гремлінів 

9 - День гри в хованки з зимою 

10 - День навчання танцям пінгвінів 

11 - День кавових мрій 

12 - День посадки внутрішнього дерева 

13 - День випадкових попутників 

14 - День білосніжних птахів 

15 - День пошуку зниклого еха 

16 - День великих сумкових розкопок 

17 - День задобрювання телефонного божества 

18 - День запалювання маяка 

19 - День апельсинових казок 

20 - Зимовий день зігрівання світу 

21 - День тихих кроків і непомітних поглядів 

22 - День провітрювання блокнотних записів 

23 - День зеленого світла 

24 - День примірки морозного мережива 

25 - День щасливих сніговиків 

26 - День випадкових напрямків 

27 - День танцю зі своєю тінню 

28 - День пробудження внутрішньої дитини 

29 - День неспішного заплітання (кіс, оповідань) 

30 - День червоних стрілок, що показують на південь 

31 - День малювання сонця на снігу

 

 

 

 Бажаємо здоров’я, як криця міцного, 

Будьте душею завжди молоді. 

Хай Вашу долю освітлюють зорі, 

А щастя рікою вливається в дім. 

Хоча було тривог в житті немало, 

Та не будемо згадувать сумне, 

Бо горить в душі іще багаття, 

Вогонь горить - це головне. 

На довгий вік, на многі літа, 

На шану від людей, тепло родинне, 

Стелися, доле, крізь усе життя, 

Лише добром для доброї людини. 

Нехай старання Ваші і труди 

Помножать успіх в нашім колективі, 

Живіть в добрі і радості завжди, 

Та будьте все життя щасливі! 

 

Рік Новий - казковий час! 

Хай здивує щастям Вас 

Рік добра і рік кохання. 

Тож приймайте привітання: 

Будьте добрі та здорові, 

Побажаємо любові, 

Світла й радощів багато, 

Щоб життя було, як свято! 

Хай Новий рік з добром до Вас прийде, 

Здоров’я, сміх і радість принесе, 

Різдво з колядою хай завітає, 

Щастям безмежним Вас благословляє! 

SMS-ка 

Любиш писати? Хочеш писати? Хочеш, щоб тебе почули? Тоді тобі до нас! Запрошуємо до співпраці 
творчих, ініціативних та працелюбних учнів! Звертатися до Снопченко Ю.Ю. або Старченко А. 

 

Корнієнко 

Галина 

Василівна 

20 грудня 

Даценко Наталія 

Олександрівна 

18 грудня 
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