
 

1 вересня 
В усіх школах України перше вересня цього 

року відбулося, але за рекомендаціями го-

ловного санітарного лікаря Віктора Ляшка. 

Рекомендації: 

- до роботи не допускаються працівники за-

кладу з температурою понад 37,2 С 

- учні та працівники повинні вміти розпізна-

вати симптоми захворювання 

- у школах повинні бути маршрути та графік 

допуску учнів до школи так, щоб уникати скупчення людей 

- використовувати маски та рукавички та інші засоби безпеки 

Не дивлячись на такі тяжкі умови в нашому закладу все ж відбулася святкова лі-

нійка, але щоб уникати великої кількості дітей, вона була проведена лише для уч-

нів 1 та 11 класів. Старшокласники привітали початківців зі святом і вручили ма-

ленькі подарунки, що допоможуть їм у навчанні. 

Самоврядування закладу зробило фотозону для школярів і вчителів, щоб вони 



 
День грамотності 

8 вересня—Міжнародний день грамот-

ності, його відзначають з 1966 року. Ця 

традиція була започаткована рекоменда-

цією Всесвітньої конференції міністрів 

освіти ЮНЕСКО з ліквідації неграмотнос-

ті, що відбулася в Тегерані у вересні 1965 

року. Мета цього свята—відзначити, що 

бути грамотним важливо для кожної лю-

дини. 

Міжнародний день грамотності 2020 присвячено “Навченню грамотності в 

умовах кризи COVID19 поза її межами” а також ролі викладачів та змінам в 

педагогіці. В нашому закладі відбулися заходи де вчителі провели бесіди з уч-



 
Ремонтні роботи 

Саме НУШ—це головна реформа 

Міністерства освіти і науки під керів-

ництвом вже колишнього міністра 

Лілії Гриневич, розпочата за останні 

роки та запланована на десятиріччя 

вперед. Її ключова мета—створити 

школу, у «якій буде не тільки приємно 

навчатися, але й безпечно там пере-

бувати. 

Саме тому у нашому закладі відбули-

ся ремонтні роботи, які пов'язані з по-

жежною безпекою, а саме—

встановлення сигналізації, що реагує 

на пожежу. Тому можемо бути впев-

нені що у таких випадках, наш заклад 

готовий забезпечити безпеку учням, 

як молодшої так і старшої школи. 

Також було проведено ремонтні ро-

боти на всіх поверхах, було змінено і 

створено багато кабінетів. 



 

25 вересня у нашому закладі було проведе-

но захід в пам’ять загинувшим учням нашої 

школи і односельцям, які загинули на тери-

торії АТО. Це Анатолій Шилік, Віталій Дрань-

ченков, Валерій Вахненко. Вони віддали 

своє життя за нашу країну, за її незалежність 

і цілісність. Щорічно наш заклад проводить 

такий захід. Через карантинні умови ми не 

змогли запросити родичів загинувших та інших гостей. Але після завершення 

адміністрація закладу разом з самоврядуванням завітали до матері одного з 

воїнів і вручили їй квіти і невеликий подарунок в пам’ять її синові.  

День пам’яті загинувшим 

               героям 



 
День туризму 

27 вересня—Міжнародний День ту-

ризму. метою популяризації та пода-

льшого розвитку дитячого туризму, 

формуванню активної життєвої пози-

ції , вихованню моральних якостей 

особистості: взаємопідтримки, взає-

модопомоги, організованості і дис-

ципліни, принциповості, чуйності й 

уваги до товаришів, сміливості, стій-

кості і мужності, почуття відповідаль-

ності в рамках Тижня туризму та 

краєзнавства в Нижньосірогозькому 

опорному закладі ПЗСО проводились 

різноманітні заходи. Формою прове-

дення були туристсько-спортивні ес-

тафети, в яких взяли участь збірні ко-

манди учнів 7-9 класів, подорожі рідним селищем. 



Книжковий клуб 
Дорогі читачі! Сьогодні ми пропонуємо вам прочитати 

книгу “Все починається в 13” Валентин Берд. Герої но-

вої повісті  – підлітки, які опинилися влітку в селі, роз-

раховуючи на страшенну нудьгу. Натомість вони пот-

рапляють у справжні пригоди, не раз навіть містичні – 

з нічними походами на цвинтар, духами померлих, ві-

дьмами, екстрасенсами та паранормальними подія-

ми, від яких уже не занудьгуєш, а навпаки – наковтає-

шся страху…  

Цікаві фільми для перегляду 
Сьогодні ми радимо подивитись фільм “Будинок ди-

вних дітей”, цей фільм був знятий по сюжету книги. 

Жанр: Пригоди, Фентезі. В основі сюжету філь-

му Бертона – історія про Джейкоба, який виріс на ро-

зповідях свого дідуся про таємничий будинок, 

до якого, ховаючись від безжальних потвор, тікали 

наділені надзвичайними можливостями дітлахи. Ді-

вчина, яка розпалює вогонь з маленької іскри, хло-

пець-невидимка і хлопчик-вулик, дівчина, яка здій-

мається в повітря щойно знімає металеве взуття… – 

усі вони видавалися Джейкобу цілком справжнім, 

доки дорослі не запевнили його в тому, що всі діду-

севі історії вигадані. Однак після загадкової смерті 

дідуся фантастичне знову стає реальним. Щоби пе-

реконатися в цьому, Джейкоб вирушає на острів, де 

він не тільки знаходить притулок, але й опиняється у 

минулому та зустрічається із героями дідусевих роз-

повідей. 


