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Періодичне видання  

старшокласників Низівської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів 
SMS-ка 

 Старі фотографії, Павук та, навіть, Червона рута – набір туриста чи гра 

старшокласників? 

 Чому 2 тижні учні говорили про Пирогівку 

 Який клас найрозумніший за підсумками І семестру 

 Кого і з чим вітали протягом місяця 

 

ЧИТАЙТЕ У ВИПУСКУ 

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. 



Ми живем в країні Україні — 

Доля це, а доля — то не гріх. 

Не шукай же щастя по чужинах, 

Тут живи на правду і добро. 

Це — твоя країна Україна, 

Ні, не край — країна і народ. 

 

Україна – держава, де живуть справді 

освічені люди. У нас навіть старенькі бабусі біля під’їздів знають все і про всіх. 

Саме вони стверджують, що кожен в їхньому під’їзді, в їхньому районі знає і 

любить Україну. Не виключенням стали і наші учні. 

 23 січня у пізнавально-розважальній грі для 8-11 класів        

«Я люблю Україну»  змагалися команди – «Сині» на чолі з 

Сухоставець Іриною і команда – «Жовті» на чолі з Максименко 

Юлією! 

      Безкомпромісна, жорстка і водночас весела гра тривала 7 

раундів. Кожен раунд мав свої правила і систему оцінювання! 

Команди показали, що вони справді люблять країну! Глядачам, 

та і учасникам, напевно, запам’ятаються пісні у виконанні наших учасників  В цій неймовірно шаленій грі 

перемогу здобули "Жовті"! Вітаємо наших учасників!  А також дякуємо всім, хто був з нами протягом гри!  

 

Програма "Я люблю Україну" справила 

позитивне враження на мене. Учні 

намагалися показати себе українцями у 

всьому: одяг учасників, атрибутика на 

сцені, елементи декору вболівальників. 

Дякую учням за причетність до всього 

українського, за прояв патріотизму на 

своєму рівні. Окрема подяка 

учасникам: перемога давалася не 

просто, її виборювали знання, 

спритність, швидкість, жага до 

перемоги. Велика подяка 

вболівальникам "жовтих", 

вболівальникам "синіх" слід повчитися 

їхньому запалу і бажанню підтримати 

команду. 

Наталя Володимирівна 

Діючі вулкани, я оте слово, з якого ми 

 скадали інші слова - вже не забуду 

ніколи) Хоча вже забула те слово, як 

воно? (Джарилгач) 

Софія Гуменюк, 10 клас 

Свято було класне, мені дуже 

сподобалось. Обидві команди були 

чудові, але жовта, все одно краща. З 

того моменту, як Юлія  Юріївна 

отримала посаду педагога 

організатора, то всі заходи, які 

проводилися з її участю були дуже 

дуже гарними та веселими 

Сподіваюся це ще не кінець.  Дякую 

всім за гру і учасникам і 

вболівальникам, і в першу чергу 

організаторам  

Оля Іскра, 9 клас 

Гра була просто супер,  обидві 

команди грали справедливо і  судді 

теж оцінювали справедливо. Я 

вважаю що не потрібно зупинятися, 

потрібно продовжувати грати . З 

нетерпінням чекаю наступної гри.  

Настя Молчанова, 9 клас 

Дякую мої "Жовтеньким " за перемогу 

.Гра була супер !!!    Ми справді 

молодці! "Червону руту " запам'ятаю 

на все життя. Отримала дуже багато 

позитивних емоцій , наспівалась на 

довго! Про підтимку залу можно 

говорити довго , але скажу просто 

ДЯКУЮ приємно порадували!   

P.S Дякую Юлії Юріївніі за те, що 

можно буде згадати що ми робили в 

школі!     

Юля Максименко, 11 клас 

Свято просто неперевершене   

Максим Старченко, 8 клас 

Дуже сподобалося   

Ірина Леонідівна 

Любі старшокласники...учасники та 

вболівальники! Дякую вам за чудову 

гру! Дякую за вашу активність, 

ентузіазм, за те, що підтримуєте мої 

ідеї... та за "Червону руту"   Ви як 

завжди молодці! Так тримати! 

Юлія Юріївна 

Нашому класу дуже сподобалась гра 

«Я люблю Україну». Нам 

сподобалось, коли глядачам ставили 

питання, а також коли 

старшокласники співали пісню 

«Червона рута». 

 Учні 5 класу 

Приємним було те, що звучали питання 

з географії України. Учасники і глядачі 

гри показали, що, нехай і не на всі 100%, 

але все ж таки вчать географію.  

Ганна Олексіївна 

 

Приємно вразили музичні паузи. 

Можна було в повній мірі 

насолодитися вокалом наших учнів. 

Без сумніву, гра «Я люблю Україну» у 

кожного в серці залишила лише 

позитивні емоції, які сьогодні так 

необхідні.  

Лариса Анатоліївна 

Я люблю Україну ♥ 
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Як наші учні кашу варили… 
 

 

 

17 січня учні 8-11 класів на чолі з Наталею Володимирівною та Юлією Юріївною 

активно відпочивали на базі відпочинку «Пирогівка» (Шосткинський район). «І що 

цікавого?» – запитаєте ви. Та багато чого!  День видався дуже насиченим, сповненим 

позитиву, адреналіну та командного духу. Їдучи туди, ми ще не зовсім уявляли, що нас там 

очікує. Але потім, чесно кажучи, ми не хотіли звідти їхати. 

Заінтриговані? Тож читайте далі, що ми там робили. Пейнтбол – 

гра, яка викликала у нас найбільше емоцій: драйв, адреналін, 

веселощі та бажання перемогти. А яке задоволення, коли на тобі 

немає ні краплі фарби. Ти живий. Ти переможець!  Лазання по 

деревах. Навіть для тих, хто боїться висоти, тут не було нічого 

неможливого. Три страховки на тобі, і ти йдеш, не дивишся вниз 

(або дивишся, або просто заплющуєш очі). А як чудово потім 

летіти вниз, приземлюєшся, руки змерзли, ноги тремтять, але 

почуваєш себе таким вільним та щасливим. Мабуть ніхто з нас не зможе забути 

нашу кашу (Владік, дякуємо за пекучий перчик  ). А також у нас в 

програмі було катання на санчатах та гра у фрізбі. До речі, ми б ніколи 

не подумали, що просте кидання «тарілки» може виявитись такою 

цікавою та запальною командною грою. І наостанок, дорога.. Цей пункт 

ніяк не можна випустити, згадуючи той день. Дорога не була просто 

мовчазною та сонною. Ми співали та жартували. У той день ми були 

одним цілим, одним дружним колективом. І я думаю, що це надовго 

залишиться у нашій пам’яті.  

Дякуємо всім за такий насичений день! 

Ну і, звичайно ж, враження від поїздки   

Слюсар Яна: ця незабутня подорож , мене дуже вразила. Особливо сподобалася лазалка. Було не сташно, але я ледь 

не упала! Я відчувалажахливий холод. Але Я щаслива тому что все це відчувала. Дуже хотілося би приїхати туди навесні.:). 

Куратченко Аня: 17.01.15 назавжди в моїй пам'яті! Лягали і прокидалися в очікуванні цього дня... І нарешті він  

настав! 5:00 час прокидатися, та без проблем! По морозу до маршрути і нарешті рушаємо! Майже 4 години в дорозі! Майже 

4 години сміху, пісень та розмов. Та звичайно повні торби смачненького. І ось маршрутка зупиняється.  Приїхали! Нас 

зустріли щирі посмішки інструкторів, свіже повітря та хоч і не багато, але сніжок. В теплій палатці нас вже чекав чайок та 

смачненькі бублики. Першим пунктом нашої екстримальної програми був пейнтбол. В тоненькій кофтинці та бронежилеті 

було зовсім не холодно! Яназавжди запам'ятаю мій влучний вистріл та останню гру( не всі зрозуміють). Величезне дякую 

моїй команді та суперникам за надзвичайну гру! Потім нас чекали веселі санчата. 

Після них прийшов час лазалки... На перший погляд страшно, а після перших кроків страх зникає. Єдиним її мінусом був 

неймовірний холод! І нарешті прийшов час стріляти з пневматичної зброї. Нажаль не всі спробували це, але 

я встигла і мені це сподобалося. В цей час під звуки пострілів більшість грали в фрізбі. І вже о 17:00 настав час прощатися... 

Втомлені, але такі щасливі ми крокували до маршрутки... Від'їжджаємо... Сумно, але вже пора... 

Бувай Пирогівка, ми ще повернемося, чекай! І знову майже 4 години в дорозі,майже 4 години сміху, пісень та розмов і 

доброї ночі, рідні Низи, ми повернулися! 

Іскра Оля: 17.01.15 Шостка. Цей день запам'ятаю назавжди. Було дуже класно!) Дорогою вперед всі були в очікуванні, 

дехто спав,  а дехто веселився(Оля, Лера). Приїхавши на місце ми одразу зрозуміли-будевесело. Нас тепло зустріли гарячим 

чаєм з бубликами. Потім ми грали в пеінтбол.  Емоцій було багато! Награвшись, ми пішли кататися на санчатах, було багато 

сміху та крику (Іра). Пізніше нам зварили смачну кашу, яку всі їли із задоволенням. Підкріпившись, пішли на лазалку, 

думали що буде страшно, але  це не так. Далі грали у фрізбі, було дуже смішно, весело і ЖАРКО! Потім ще постріляли із 

пневмо зброї і почали збиратися додому. Не хотілося їхати назад, але було потрібно. Їхавши назад ми співали пісні та 

ділилися враженнями. Дякую всім, в першу чергу організаторам, ви- молодці та дітям за таку веселу компанію) Сподіваюся, 

що ми туди ще прїдемо! 

Матяж Іра: В поїздці мені сподобалося все : незабутня дорога, веселі співи, пейнтбол, екстримальні санчата, на 

перший погляд ''страшна ''  лазалка, дуже активна гра фрізбі,  смачна та гаряча каша, у яку хтось кинув забагато перцю :) Я 

дуже задоволена що побувала в  такому гарному місті :) У мене маса вражень , та емоцій! 
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Підсумки І семестру 

Вітаємо іменинників! 

 

 

 

 

До вашої уваги пропонується рейтинг 8-11 класів за результатами І семестру. 

Тож, як бачимо, за середній балом лідирує 10 клас. 

Проте 7,9 – це також малувато. Бажаємо 

старшокласникам розумової та творчої наснаги 

протягом ІІ семестру! 

 

 

 

 

Вітаємо  

учасників та переможців ІІ етапу Всеукраїнської олімпіади з навчальних дисциплін 

Англійська мова: Ігнащенко В. (ІІІ) 

Біологія: Матяж І. (ІІІ), Сухоставець І. (ІV) 

Географія: Куратченко А.(IV), Гаркавенко М. (V) 

Математика: Куратченко А. (І) 

Українська мова та література: Куратченко А. (V), Гуменюк С. (ІІ), Сухоставець І. (XII), Іскра О. (IV) 

Фізика: Куратченко А. (IV) 

Хімія: Куратченко А.(І), Сухоставець І. (І) 

Іформаційні технології: Максименко Ю. (IV), Старченко А. (IV)  
 

 

 

Балецька Олена Григорівна (05.01) 

Холод Людмила Василівна (22.01) 

Нечипоренко Антон (23.01) 

Балецький Богдан (21.01) 

Дябелко Дмитро (12.01) 

 

Хай дороги стеляться крилато, 

Будуть чисті, рівні, як струна, 

Хай добро не оминає хату, 

Як не оминає цвіт весна 

Хай здоров’я, радість і достаток 

Стеляться, немов вишневий цвіт, 

Хай малює доля з буднів свято, 

І Господь дарує сотню літ. 

День Святого Валентина    Ні для кого не секрет, що скоро День Святого Валентина. Тож ми 

вирішили трохи всіх зацікавити і зробити невеликий анонс щодо свята.   13 лютого на вас чекає захоплююче 

дійство – комедійна вистава у виконанні старшокласників. Вже цікаво? Дочекайтеся! Воно того варте!  
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За відсотком відвідування учнями школи протягом І 

семестру стовідсотково лідирує  10 клас. Бажаємо 

учням інших класів  не хворіти і не пропускати уроків.  


