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 Учні якого класу «найпопулярніші» 

 Як наші учні торт вигравали 

 Який клас «найважчий»  

 Підкорення Києва, або покорені  Києвом 

Та ще багато чого цікавого 

ЧИТАЙТЕ У НОМЕРІ 

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. 



13 лютого в стінах школи лунали сміх та музика. 

Чому? Тому що учні 8-11 класів показували комедійну 

виставу до Дня Закоханих. Епілогом до вистави були 

такі слова: «Немає повісті смішнішої на світі, ніж про 

кохання коли грають наші діти». І це, дійсно, так. 

Вистава була яскравою, костюмованою та дуже 

веселою. Серед героїв вистави були закохані парочки: 

Баба Яга та Кощій, Кікімора та Водяний, Син Водяного та Відьма. Керували всім цим 

дійством, звичайно, янголи на чолі зі Святим Валентином. 

По завершенню задоволеними залишились усі: і актори, і глядачі, 

адже отримали масу задоволення та подаруночки у вигляді 

валентинок.  

А ось і кількість отриманих валентинок учнями 8-11 класів: 

8 клас – 79 шт 

9 клас – 47 шт 

10 клас – 9 шт 

11 клас – 15 шт 

 

26 лютого ми взяли участь у смарт-

квесті! «Що це таке?» - спитаєте ви. Це 

дуже захоплива, цікава, спортивно-

інтелектуальна гра, яка не залишила 

нікого байдужим. Участь брали 9 команд, 

серед яких і наша команда 

«Варенички.ua». Ми мали пройти 10 станцій, а отже і виконати 10 завдань. Складність 

полягала у тому, що завдання були розміщені по ВСІЙ території СумДУ, а переможцем 

могла стати та команда, яка виконає всі завдання швидше інших. Тому..ми бігали, 

стрибали, важко дихали, наше взуття та одяг були заляпані, проте ми пройшли свою 

«дистанцію» гідно. Почесне ІІІ місце та солоденький 

смачненький торт у подарунок! У всіх учасників команди 

враження однакові: море позитиву, адреналін у крові та 

просто веселий день, проведений разом! 

Юля Максименко: Сьогодні був шалений день якого дуже 

давно чекали , смарт квест від СумДУ був просто супер, враження просто 

неймовірні . Таких зляканих і здивованих студентів я ще не бачила ніколи (не забуду погляд тієї дівчини, коли 

я хотіла пояснити для чого мені потрібен її студак). Завдання були цікавими та інтригуючими. Чекаю на щось 

новеньке! 

Немає повісті смішнішої на світі, ніж про кохання коли грають 

наші діти ♥ 

SMS-ка 1 

Смарт-квест «По п’ятах» 



Підкорення Києва 

Який клас «найважчий» 

 

 

 

18 березня Максименко Юлія, Старченко Аліна та 

Юлія Юріївна відвідали місто Київ, а точніше 

Регіональний фінал Міжнародного конкурсу комп’ютерних 

талантів «Золотий байт». Для конкурсу дівчата підготували 

відеоролик про те, що змінюючи себе можна змінити світ. 

Так як захист робіт тривав всього години 2,5, то решту 14 

годин довелось гуляти містом. Тож, програма прогулянки 

була досить насичена та сповнена вражень. Безсонна ніч у потязі, ранкова кава, Майдан 

Незалежності, Ляльковий театр, Андріївський спуск, пішохідний міст через Дніпро, 

дерево бажань, фунікулер, катання на метро, танці посеред Хрещатику, багато 

пройдених кілометрів та багато-багато відвіданих кафе – і це ще не весь список 

київських пригод. На жаль, у фінал наші дівчата не пройшли, проте побували в 

Києві та провели шалений день. Додому повертались втомлені та щасливі!  

Дякуємо за це «Золотому Байту» та комп’ютерним талантам! 

Старченко Аліна: Золотий байт чудовий конкурс... Дякую за можливiсть 

гарно провести час, познайомитися з багатьма людьми, побачити роботи iнших, 

зробити для себе висновки... Конкурс, котрий запам’ятався назавжди. Київ 

неймовірне місто, що там й казати! День видався просто незабутнім!! Хто ж як 

не ми,можемо просто їсти цілий день,без перестанку, з 05:00 ранку влаштувати собі екскурсію по столиці, 

обійти своїми ж ногами півміста, загадати купу бажань, захистити свою роботу, накататися на метро на два 

роки вперед, потанцювати на Хрещатику, зробити незліченну кількість кльових відео і фото, поспівати, 

посміятися і отримати масу гарних та позитивних емоцій...Час разом - безцінний! Дякую!  

Максименко Юлія: Київ незабутнє місто! Поїздка принесла багато вражень та море емоцій! Котрий раз 

переконуюсь - Україна найкраща!!!)))) Як нам не було тяжко, але ми все витримали (більше 12 годин на ногах) 

-  воно того варте!! P.S Дякую за крутий день!)) 

 

 

Протягом кількох тижнів у школі проходила акція «Макулатура», метою якої був максимально 

можливий збір макулатури. Тож, дякуємо всім класам за активність та вагу! Так тримати і надалі! А 

результати маємо наступні: 
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Кількість зібраних кілограм макулатури

SMS-ка 2 



А свято де? А свято є! 

Вітаємо іменинників! 

 

 

 

 

Як кажуть у народі: «Краще пізно, 

ніж ніколи» 

Бажаєм щастя і тепла,  
Весни, усмішок, сонця, 

Щоб доля світла увійшла 
До кожного віконця. 

Хай навкруги цвіте бузок, 
Та небо буде ясним; 

І щоб життя було в жінок 
Щасливим і прекрасним. 
Аби завжди в душі у вас 

Горів вогонь кохання; 
   І хай у цей весняний час 
   Здійсняться всі бажання! 

 

 

 

 

 

Кондратенко Сергій Вікторович (04.02) 

Саєнко Надія Василівна (28.02) 

Літвінова Ганна Олексіївна (01.03) 

Назаренко Ольга Іванівна (14.03) 

Смолова Віра Миколаївна (24.03) 

Юденкова Тетяна Михайлівна (26.03) 

Волкова Олександра (09.02) 

Мартиненко Сергій (16.02) 

Сухоставець Ірина (04.03) 

Колбаса Анна (13.03) 

Хальзова Ольга (31.03) 

 

 

                                             

Ні для кого не секрет, що скоро 1 квітня. Отже, час посміятися! 

Хочете посміятися? Хочете побачити та почути щось цікаве?  

Тоді чекайте! 

Вже скоро саме вони будуть вас смішити! 

«Вечірній Квартал у нашій школі» 

Дочекайтеся! Воно того варте!  

P.S. Слідкуйте за оголошеннями! 

SMS-ка 3 

Нехай любов незгасно 

світить, 

Хай доля радісно співа, 

Для Вас усі найкращі квіти 

I найласкавіші слова. 

Бажаєм Вам життя 

прожити 

Без сліз, без горя, без біди. 

Нехай воно щасливим буде 

Сьогодні, завтра і завжди! 

 


