
 

 

 

 

  

№ 5 травень 2015 року 

Періодичне видання  старшокласників 

Низівської загальноосвітньої школи 

 І-ІІІ ступенів SMS-ка 

 «Ігор та запальнички». Хто, що і де запалював. 

 Show must go on, або ж повторне підкорення столиці 

 Ми не прощаємось, а говоримо лише «До нових зустрічей!» 

 

 

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. 



Реклама від «запальничок» 

 14 травня команда нашої школи «Ігор та запальнички» 

запалювала зал у Косівщинській школі. А все тому, що команда 

брала участь у районному конкурсі дружин юних пожежників. Крім 

нашої команди, участь взяли ще 4 команди. Виступи усі були 

різними, але кожен по-своєму цікавим. Проте, наш виступ був 

сповнений позитивним настроєм та гумором. Наші запальнички 

своїми посмішками, піснями та танцями вибороли почесне 2 місце.  

Вітаємо їх з перемогою та бажаємо й надалі працювати злагоджено, впевнено та в 

наступному році отримати вже бажане 1 місце! 

А проглянути виступ команди можна за адресою: https://vk.com/club78923940 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Настя.  

Мій хлопець дуже любить гратися з вогнем. Нещодавно  він палив старі конспекти, 

пізніше – сушив футболку над газовою плитою. У нього є безліч способів щось підпалити. А 

у мене є лише один засіб проти цього. Я замочую зіпсовані речі в новий «Персил» і   по 

мордяці, по мордяці! 

Аня.  

Задача. Два туристи заснули біля вогнища. У одного згоріли старі футбольні бутси, в 

іншого супермодні кросівки Nike. Питання: хто з них програв і  якщо 

результат – однаковий, то навіщо платити більше? 

 

 

 

«Ігор та запальнички»  

SMS-ка 1 



«Show must go on» 
 

 

18 травня 2015 року у київському  планетарії «ATMASFERA 

360» відбулася  церемонія нагородження фіналістів II 

всеукраїнського конкурсу для учнівської молоді «ЕКОклас», ініційованого 

Геннадієм Виходцевим, керівником групи компаній «ФОКСТРОТ»  і 

реалізованого торговельною мережею «Фокстрот. Техніка для дому». 

Школярі та їх вихователі приймали вітання, ділилися досвідом,  співали 

разом із улюбленими артистами з гурту «Авіатор» та дивувалися 

повнокупольному відео «На блакитній планеті». 

Звичайно ж, така подія не могла відбутися без учнів нашої 

рідної школи. Всі, мабуть, добре пам’ятають, як збирали батарейки. 

Так от, це все відбувалось не просто так. Звичайно ж, ми передали 

батарейки на утилізацію. Проте на цьому все тільки починалось. 

Далі була створена відео-казка про маленькі батарейки та створена 

презентація, які і були надіслані на конкурс «ЕКОклас». Тож, 

колектив нашої школи зайняв ІІІ місце у номінації «ЕКОінновація». 

Тому делегація з 5 учнів та педагога-організатора 17 травня вночі 

вирушила у путь за нагородами.  

Призи призами, але ж не могли ми не погуляти вулицями Києва. Тож наша подорож по місту 

почалась о 7 ранку. Незнайомі вулиці, незнайомі люди –  це все одночасно і лякає, і приваблює. За весь 

день де ми тільки не були. Це і Пейзажна алея, і пішохідний міст через Дніпро, і зоопарк, і кафе «Mister 

Cat», в якому нам зробили знижку у 100 грн. І, мабуть, нікого не залишили байдужим поїздки у метро.  

Але найбільше емоцій викликала, звичайно ж, церемонія нагородження, яка проходила у 

київському планетарії. Там на нас чекала офіційна частина з оголошенням переможців, нагородженням 

команд та їх керівників. І вже в кінці церемонії на нас чекав виступ популярного гурту «Авіатор». Вони 

заспівали легендарну пісню «Трава у дома», і з ними співав весь зал. По закінченню офіційної частини 

на учасників чекав фуршет зі смаколиками, а також повнокупольний фільм про нашу планету. Наша 

команда за зайняте ІІІ місце отримала подарункову картку від мережі «Фокстрот». Нами було вирішено і 

придбано принтер для учнівського самоврядування. Тому ми щиро вдячні організаторам конкурсу за ті 

можливості, які вони надають школярам України.  

Цікавий день сповнений вражень та багатьох пройдених кілометрів, мабуть, запам’ятався кожній з 

нас на все життя. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

SMS-ка 2 



Ми не прощаємось, а говоримо лише 
 «До нових зустрічей!» 

Літо, сонце, табір 

Вітаємо іменинників 

 

 

 
 

 

Дорогі наші випускники! 
Дві дороги пройшли ви - дитинство і школу  

І на кожній долали перешкоди в житті  

Але те що пройшли - не забудьте ніколи  

І назавжди залиште в душі спогади ті!  

 

Перші кроки були несміливі, грайливі  

Не на все ви дивились очами батьків  

Але впевненність ту - вчителі оцінили  

І за це вам вручають атестат дорогий  

 

Хай у кожного з вас там оцінки несправжні  

Бо насправді "ВІДМІННО" - заслуговують всі  

І не будем ми зараз шукати хто винний  

Випускний - то є свято, ви є - випускники!!!  

 

Будьте вдячні батькам - що існуєте в світі  

Що пройшли з вами разом перетини життя  

А своїх вчителів не забудьте ніколи  

Бо вони вам давали незабутні знання!  

 

Всі останні шляхи - то вже є не дитинство  

То доросле життя, кожен з вас там - зірец  

І долати їх важче, не так як в дитинстві  

Пригадайте поради, що вам дав фахівець!  

 

Хай учитель не завжди був для вас об’єктивним  

А поради - усмішкою ви сприймали в душі  

Та настане той час, пригадайте хоч трішки  

Ті знання, що давали в школі вам вчителі  

 

Хай дороги усі будуть завжди щасливі  

Береже хай вас Ангел, освятить вам мету  

Будьте впевнені, людяні і не зрадливі  

Досягніть всіх висот на життєвім шляху! 

 

 

 

 

Подужайло Зоя Федорівна (07.05) 

Попова Наталія Миколаївна (12.05) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            

 

 

 

               Ми вітаємо усіх з закінченням навчального року! 

              До зустрічі у пришкільному таборі «Сонечко».  

На вас чекатиме море позитивних емоцій, різноманітні заходи та просто 

коло друзів та гарний настрій! 

SMS-ка 3 

Дозвольте Вас нам привітати, 

Душею зичим не старіть, 

Минулих днів не помічати, 

А з кожним роком молодіть. 

У радощах земних купайтесь, 

Радійте доброті людей, 

І, якщо можна, постарайтесь, 

Зустріть столітній ювілей! 

 


