
 

 

 

 

  

№ 4 квітень 2015 року 

Періодичне видання  старшокласників 

Низівської загальноосвітньої школи 

 І-ІІІ ступенів SMS-ка 

 1 квітня – просто день, чи ні? 

 Акція «Серце до серця». 

 Як наші учні по школі бігали. 

 «Спорт-знайка» чи «Спорт-зайка»? 

 Свята, вітання та інше. 

 

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. 



Вікторина «Спорт-знайка» 

 Всі ми добре знаємо, що 1 квітня – день жартів 

та сміху! Тому учні нашої школи вирішили 

присвятити останній день перед канікулами саме 

цьому святу. А саме, 31 березня в школі було 

проведено розважальне шоу «Вечірній Квартал». На 

глядачів чекали гумористичні інсценівки, пісні, а 

також вже традиційна рубрика «Озвучка», в якій учні 

озвучили і записали фрагмент мультфільму. Головним 

козирем свята була рубрика «Караоке з зіркою». Ще за 2 

тижні до свята учні зняли відеокліп на пісню гурту 

Дзідзьо «Павук», який не залишив нікого байдужим. 

Взагалі кажучи, свято було веселим, яскравим, сповненим позитиву та 

посмішок! 

 

Оля Іскра: Мені все дуже сподобалося я отримала море вражень та 

позитиву, як на святі так і на репетиціях, думаю зі мною погодяться всі 

учасники "Вечірнього кварталу". Ми дуже старалися, щоб всім все 

сподобалося і у нас це вийшло. Всі учасники молодці!!!!! Окрема подяка 

організатору - нашій Юлії Юр"ївні, бо якщо б не Ви, нічого б не 

було.Спасибі Вам за ваше терпіння, витримку та почуття гумору на 

репетиціях  Ми вас любимо♥ Побільше б таких заходів!  

 

 

 

 

 

21 квітня члени учнівського самоврядування провели вікторину «Спорт-

знайка» для учнів 6 класу. У вікторині взяли участь 2 команди: команда 

дівчат «Чемпіони» та команда хлопців «Активісти», а також глядачі. Гра 

складалася з різних етапів: питання на швидкість, 

складання римованих рядків, продовження прислів’я, загадки, конкурс 

капітанів та гра з глядачами. У перших конкурсах  впевнено лідирували 

хлопці, але їх впевненість в якийсь момент їх підвела, і з перевагою в 4 

бали перемогу отримала команда дівчат «Чемпіони». Вітаємо дівчат 6 

класу з перемогою та хлопцям бажаємо успіхів в наступних заходах! 

«Вечірній квартал» у Низівській школі 
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«Дожени, пережени і виграй» 
 

 

Після нашої вдалої участі у Смарт-квесті від СумДУ, ми 

вирішили не відставати та провести такий квест у нашій рідній 

школі. 28 квітня відбулась зустріч чотирьох команд з 8-11 

класів: 8 клас – «3 мушкітьора + Саша і Вова», 9 клас – «220В», 

10 клас – «5 елемент», 11 клас – «Фантастична четвірка».  Хто 

ж більш кмітливий та швидший за інших? – це питання так і 

висіло в повітрі до завершення квесту. На команди чекали 8 станцій попереду та 8 абсолютно різних 

завдань: на логіку, на кмітливість, тощо. Головним завданням було: швидко та правильно виконувати 

завдання командою, тому квест мав дещо згуртувати наших учнів у меті перемогти. 

Але, як і будь-яка гра, квест мав свого переможця. Тож маємо такі результати: 

І місце - команда 11 класу "Фантастична четвірка" (49 хв) 

ІІ місце - команда 8 класу "3 мушкітьора + Саша і Вова" (52 хв) 

ІІІ місце - команда 9 класу "220В" (54 хв) 

ІV місце - команда 10 класу "5 елемент" (56 хв) 

Вітаємо всіх учасників та переможців квесту! Ви - найкращі!    

Дякуємо за активну участь!!! 

 

Команда «Фантастична четвірка»:  ндуже все сподобалось. Були раді, що 

отримали перемогу, адже вона для нас остання в нашому шкільному житті. 

Емоції, які ми отримали на квесті, були шаленими. Завдання були цікавими. 

Найважчим видалося те, як ми шукали покупців у магазині, адже їх там не було. 

Тому довелося зупиняти людей і приводити у магазин. Дякуємо за відмінний 

квест!   

P.S. дякуємо педагогу-організатору за останній відмінний захід для нас… 

 

Команда «3 мушкітьора + Саша і Вова»:  28.04.15 відбувся квест... Такого, 

я думаю, не очікував жоден з учасників, принаймні в нашій команді. Ніколи не 

забуду ту першу підказку: "Дерзкий путь наверх сложен, 

Лидерам сегодня трудно…Знаем: победить сможем" Хто б подумав, що вона 

означала бігти на стадіон. Було ще багато таких "легких" підказок та завдань. По 

при біль в ногах та шалену спеку, всі команди справились. Були і переможці, і 

переможені. Ми, " 3 мушкітьора + Саша і Вова", були в трьох хвилинах від 

перемоги, від 1 місця, від 11 класу і від того пакетика  Всього 3 хвилини... але 

ми все одно молодці! Дякую всім за цей квест та за отримані мега-емоції! 

 

Команда «220 В»:   ганяти по всій території школи і за її межами було 

весело,також цікаво було спостерігати за людьми, які дивились на наші 

малюнки на обличчі і думали що ми якісь ненормальні, завдання були 

цікаві, але без інтернета ніхто б не справився, іноді ми тупили але все одно 

220V - молодці. дякую нашій команді та організаторам за гарно 

проведений день. 

P.S. ноги боліли не один день   

 

Команда «П’ятий елемент»:   наша команда брала участь в багатьох 

квестах, але так швидко, весело, а головне далеко, ми ще не бігали ніколи. 

Завдання були не дуже складними, але логіки та кебети вимагали. За 

допомогою підказок ми відшукували все нові станції. На постах з усмішкою 

нас зустрічали вчителі і силою та владою даною їм змушували виконувати 

завдання  і 15 разів присідали, і на фоні велосипеда фотографувалися, і, 

навіть, спробували себе у ролі маркетологів, заманюючи покупців у магазин. 

Тож одним словом – було класно! Наступного разу чекайте реваншу! 
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Акція «Серце до серця» 

 

Вітаємо іменинників! 

А ви знали, що… 

 

 

 

 

Протягом квітня наша школа брала участь у 

Всеукраїнській акції «Серце до серця». 

У 2015 році Х благодійна акція проходила під 

гаслом «Врятуй життя дитині» в усіх обласних центрах України. Метою 

даної акції є вчасне надання невідкладної медичної допомоги дітям, що її потребуватимуть, та 

придбання відповідного медичного реанімаційного обладнання в дитячі обласні лікарні України.  

Учні та працівники нашої школи стали активними учасниками акції. Ніхто не залишився 

байдужим. Тому дякуємо всім за проявлені чуйність та бажання допомогти іншим.  

 

 

 

Гуменюк Наталя Володимирівна 

(02.04) 

Сіряченко Юлія Василівна 

 (04.04) 

Кондратенко Віктор 

Миколайович  

(06.04) 

Атманова Лариса Анатоліївна  

(22.04) 

Коваленко Галина Сергіївна  

(26.04) 
 

                                            

 

 

 

 

1 квітня  –  День сміху  

1 квітня –  Міжнародний день птахів 

6 квітня  –  Всесвітній день мультфільмів 

13 квітня  –  Всесвітній день рок-н-ролу 

15 квітня –  День Сонця.  

16 квітня  –  Міжнародний день голосу 

18 квітня – День довкілля 

19 квітня – День проліска 

22 квітня – Всесвітній день Матері-Землі 
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Хай ладиться скрізь: на роботі, в 

родині, 

Щоб радісний настрій у серці не 

згас, 

Все світле і гарне, що треба 

людині, 

Нехай неодмінно приходить до 

Вас! 

Хай щастя приходить і ллється 

рікою, 

Хай горе обходить завжди 

стороною, 

Хай доля дарує Вам довгі літа, 

А в серці завжди хай живе 

доброта! 


