
 Все найцікавіше  

пишуть тут! 

День вчителя 
4 жовтня в Україні відзначається День Вчителя - це головне свято всіх людей, які працюють у 

сфері освіти. Свято є довгоочікуваною подією для всіх вчителів і викладачів. Через карантин-

ні обмеження у нашому закладі було заборонено проводити святковий концерт, але самов-

рядування закладу привітало вчителів зі святом знявши відео з побажаннями учнів. У Будин-

ку Культури було проведено концерт для нагородження і привітання працівників освіти. Та-

кож самоврядування закладу створило фото-зону для яскравих фото вчителів.    

Уроки доброти 
5-6 жовтня благодійна організація “Щаслива лапа” за-

пропонувала навчальним закладам провес-

ти уроки доброти на тему “Гуманне та відповідальне 

ставлення до тварин” ці уроки були присвячені Всесвіт-

ньому дню захисту тварин (4 жовтня). Зважаючи на час-

ті випадки жорстокого поводження з безпритульним 

тваринами, домашніми тваринами у багатьох закладах 

було проведено такі заходи. Організація 

“Happy Paw”  займається  допомогою хворим твари-

нам, пошуком господарів покинутих тварин та опікою 

таких тварин. У нашому закладі серед багатьох класів 

було проведено такі уроки з метою виховання любові 

до тварин, поваги до відданості домашніх улюбленців; 

почуття відповідальності за приручених тварин, розу-

міння цінності та недоторканності іншого життя.    Стр 1 



 
Інтернет – залежність   

Дорогі читачі, сьогодні ми б хотіли розказати вам про небезпечну залежність, 

яка є майже у кожної людини ХХІ століття, це залежність від соціальних мереж. 

На сьогоднішній день у кожного підлітка є смартфон, на якому встановлені вже 

звичні додатки: Instagram, Facebook, VK, Viber, WhatsApp, Telegram, TikTok цей 

список можна ще довго продовжувати. І кожну вільну хвилину підлітки прово-

дять дивлячись на нове відео в рекомендаціях ТікТоку чи нову фотографію 

улюбленого блогера. Ми знаємо що технології не стоять на місці, і вчені приду-

мують щось нове щоб покращити наше життя та зробити його більш зручним. 

Але зараз люди не помічають того що вони стають залежними від гаджетів і 

вже не можуть існувати без них. Але потрібно вже повертатись у реальність, то-

му якщо ви помітили, що ви або хтось з ваших друзів завжди дивиться в теле-

Спортивні змагання 

8 жовтня було проведено змагання з футболу 

серед дівчат району.  

Участь приймали коман-

ди: Вербівської школи, Нижньосірогозького зак

ладу, Покровської школи, Олександрівської 

школи. Дівчата  нашого закладу отримали 3 міс-

це з чим ми їх вітаємо та бажаємо ще біль-

ших перемог у житті!   
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День захисника України 

14 жовтня в Україні відзначається День захисника України та 

День Козацтва. У цей день українці поціновують воїнів, які в різні часи обороняли 

і обороняють нашу незалежність і територіальну цілісність, усіх захисників України незалежно 

від службового становища та статі. На-

ше військо стає однією з найбоєздатніших армій Європи, маючи за плечима більше 5 років до

свіду боїв російсько-української війни. За цей час ми провели низ-

ку важливих реформ, аби військо професіоналізувалося та набуло інституційної значущості в к

раїні. У нашому закладі було проведено безліч заходів присвячених цьому святу.    

Декада наук 
У Нижньосірогозькому закладі почалася 

декада шкільних наук. Через карантинні 

обмеження олімпіади учням довелося пи-

сати вдома та відправляти їх через Інтер-

нет до вчителів. Олімпіади було проведе-

но з гуманітарних, точних, культурних на-

ук. Учні активно приймали участь і отрима-

ли непогані результати своєї праці. Най-

кращі і активні учні пройшли до II етапу 

(районного), де будуть змагатися найкращі 

учні з інших шкіл.    
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Районний збір лідерів  

учнівського самоврядування 

1 жовтня в стінах Нижньосірогозької Районної Державної Адміністрації вперше за багато 

років було проведено збір лідерів учнівського самоврядування району. Учням прове-

ли екскурсію по районній державній адміністрації та ознайомилися зі специфікою роботи 

працівників державної служби; з функціями та повноваженнями районної ради. У заході 

взяли участь голова районної державної адміністрації Дмитро Такаджи, Наталія Вязова, На-

талія Мізюк, Марина Голобородова, Маргарита Тюшка, Іван Яців.  Учні та інші члени заходу 

задавати та відповідали на питання одне одного. Учні пропонували ідеї для покращення 

свої шкіл та селища. Активну молодь відзначили грамотами та подяками.  

Оголошення 
Дорогі читачі шкільної газети. Готуючи кожен випуск ми 

дуже стараємось знайти для вас щось цікаве (сподіваємось 

що вам справді цікаво), тому якщо в когось з вас є бажання 

допомогти редакційній команді, то ласкаво просимо!) Пі-

дійдіть до педагога організатора — Алли Анатоліївни та діз-

найтесь всю важливу інформацію. А якщо у вас є хист до 

написання віршів, казок, оповідань тощо і ви хочете щоб 

вашу творчість опублікували в газеті то також звертайтесь 

то педагога організатора.   

 

З повагою, редакційний комітет 
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Книжковий клуб 

П’ять кроків і в жодному разі не ближче. Інакше це 

може вбити Стеллу. Чому? Рідкісна хвороба, яка з 

дитинства не давала жити нормальним життям. 

Не наближайся, не варто. Незабаром на неї чекає 

операція, і нарешті все буде добре. Та все одно 

тримай дистанцію. Коли тобі хочеться обійняти її 

чи торкнутися волосся — не наближайся до 

неї, Вілле. Ти саме той, кого вона мусить уникати 

попри все. Навіть один твій подих може зруйнува-

ти все її життя. Якщо ти хочеш, щоб вона жила, — 

тримайся на відстані. Але я знаю, ти не можеш. Чо-

му саме ти закохався в неї? Чому вона покохала 

саме тебе? Разом — не можна. Окре-

мо 1 неможливо…   
 

 

  

У британському місті Ноттінґем загинув безхатчен-
ко, та поліція цією справою не надто переймаєть-
ся. Кіран Вудз, допитливий школяр, який мріє ста-
ти журналістом і розслідувати злочини, береться 
самотужки з’ясувати, що ж трапилось насправді. І 
куди зникла його бабця, яка одного дня перестала 
навідуватись до них із мамою. Захоплива і водно-
час щемка розповідь, написана від імені особли-
вого хлопчика, нікого не залишить байдужим. Во-
на про те, як нелегко буває жити у сім’ї, коли віт-
чим ображає маму, як почуваєшся, коли однокла-
сники вважають тебе «не таким», і як це — бути 
бідним і втратити власну домівку... А ще — це іс-
торія про любов, яка здатна подолати всі трудно-
щі і страхи. Історія, від якої — як не раз повторює 
сам головний герой — «тріскає серце».  
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Знайди 10 відмінностей 

 
- Петрику, ти у своєму творі написав, 

що тобі подобається хлопчик з нашого 

класу і він навіть поцілував тебе, скажи,  

це правда? 

І тут Петрик зрозумів як небезпечно 

списувати у Марійки! 

 

 

- Вовочко, а ким працює твоя мама? 

- Вона солістка 

- А де вона співає? 

- Вона не співає. Вона солить капусту, 

огірки, помідори. 

Наша адреса: 

смт. Нижні Сірогози вул. Височина, 6 

Наш сайт: http://nsirogozy-

zosh.edukit.kherson.ua/ 

Facebook: Нижньосірогозький опорний заклад 

ПЗСО 

Instagram: https://www.instagram.com/ns_zaklad/ 

Редакційний комітет: 

Відповідальний за випуск: Куракова А.А. 

Випуск підготувала: Кривіцька Юлія 

 

 

Анекдоти 
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