
  

ПАРТА . Все найцікавіше пишуть тут! 

Ходить жовтень по стежині, 

Розсипає жовті дні.  

Спить росинка на жоржині 

Й  усміхається ві сні. 



Гарячий осінній привіт усім поціновувачам «ПАРТИ»! 

     Гарячий, бо жовтогаряче листя під ногами на мокрих алеях і деревах манить до парку, різно-

маніття барв довкола зачаровує: від тьмяно-зеленого крізь ледь-ледь пожовкле до насиченого 

помаранчу та яскраво-червоного багрянцю!!! Що може бути прекрасніше!? 

     А якщо до всього цього різноманіття кольорів додати яскраві, крикливо-прощальні промінці 

ще теплого сонечка, зрадливо зникає бажання думати про уроки… Та що там уроки, взагалі ду-

мати…           

Однак ми вперто терплячі та стійкі! До школи таки доходимо і сумлінно «гриземо той   граніт  

науки»! А між тим удосконалюємо знання мов, гортаємо календар свят… Читаючи «Літературну 

сторінку», зігріваємося теплим чаєм… А ще привітаємо нового президента школи, подорожує-

мо, між тим готуємося до фестивалю «Карусель мелодій», активно приймаємо участь у місячни-

ку здоров’я і просто пишаємося своїми вихованцями! І найголовніше в цьому випуску – презен-

туємо вже справжніх, «посвячених» старшокласників!!! Тож клопотів багато! Тримаймося!!! І 

не забуваймо про чудову осінню пору, адже вона така швидкоплинна… 

 Головний редактор Артеменко Альона Олександрівна 

Вибрано президента школи. Вітаємо! 

    У зв’язку з тим, що діючий президент закінчив школу перед нами стояло завдання провести 

вибори та вибрати нового президента та парламент. 

    На пост президента подало заяви 4 кандидати з 8 по 9 класи – Альохіна Олена, Ковтунюк На-

дія, Герасимова Альона та Пономаренко Євгенія. 

    На шкільній лінійці  26 вересня всі кандидати прочитали свою виборчу програму і кожен 

учень з 5-11 класи зміг прийти і проголосувати за свого улюбленця. А до 2 жовтня був час про-

вести агітацію і тут кожен задіяв свою артилерію. 

    2 жовтня на всіх перервах школярі мали можливість проголосувати і віддати голос за ту лю-

дину, яку вважають найдостойнішою посади президента Нижньосірогозької школи. 

    В запеклій  виборчій боротьбі перемогу  отримала  Альохіна Олена . 

Вітаємо нашого нового президента!!! 



ПАТРІОТИЧНА СТОРІНКА 

Вшанування роковин памяті Анатолія Вахненка 

    Вахненко Валерій Анатолійович (19.02.1957 – 27.09.2016). Народився в Нижніх Сірогозах 

Херсонської області. Проживав із сім’єю в місті Нова Каховка. Доброволець, старшина 1 статті, 

командир відділення 1-ої роти 1-го  батальону 54-ої окремої механізованої бригади. 

    Активний учасник Революції Гідності Займався підприємництвом, мав свій бізнес. Валерій од-

ним з перших створив у Новій Каховці групу волонтерів і надавав допомогу бійцям на передовій. 

Чоловіче серце не могло спокійно дивитися, як гинуть 

молоді хлопці. У червні 2015 року пішов добровольцем 

в зону роведення АТО: спочатку в 5 оремий батальйон 

ДУК ПС, потім у 1-шу штурмову роту ДУК ПС. 

    27 вересня 2016 року загинув. 

    Похований  у місті Нова Каховка. 

    22 травня 2017 року  на будівлі  Новокаховського 

коледжу Таврійського державного агротехнологічного 

університету, в якому колись навчався, встановлено 

меморіальну дошку герою. 

День захисника України 

    День захисника України ніколи не буде традиційним святом з масо-

вими гуляннями та веселими дійствами. Це свято пам’яті про наших 

гордих предків, які пером і словом, вогнем і мечем виборювали право 

на незалежність рідної держави; свято вшанування козацької доблесті 

та звитяги; свято вдячності ветеранам Другої світової, які також воюва-

ли за свою землю. І, нарешті, це день усіх героїв сьогодення, які хоробро боронять кордони Укра-

їни від зазіхань північного сусіда-агресора, та усіх тих, хто поклав своє життя на Сході країни в 

ім’я суверенності та єдності нашої держави.   

    «В багатому на подвиги літописі українського воїнства безліч битв і дат, гід-

них стати Днем захисника Вітчизни. Я наголошую, Україна більше ніколи не 

відзначатиме це свято за військово-історичним календарем сусідньої країни. 

Ми будемо шанувати захисників своєї Батьківщини, а не чужої!» — відзначив 

Президент України Петро Порошенко під час військового параду на День Неза-

лежності 2014 року. 

Натомість календар державних свят поповниться новою червоною датою і вихідним днем — 14 

жовтня.   

Одна депортація – безліч «виправдань» 
    Операція «Запад» – наймасовіша депортація, здійснена радянсь-

кою владою в Західній Україні у 1947 році. Однією з її головних 

цілей було нейтралізувати діяльність Української повстанської ар-

мії та тих, хто їй співчував і допомагав. Протягом доби було виве-

зено близько 78 тисяч українців до Казахстану та віддалених райо-

нів Сибіру. 21 жовтня виповнюється 70 років з дня примусового 

виселення українців з батьківщини. Чимало подробиць історикам вдалося дізнатись завдяки роз-

секреченим архівам СБУ. 



НОВИНИ 

Фестиваль «Карусель мелодій» 

     

19 жовтня в будинку культури відбувся фестиваль «Карусель ме-

лодій». В районному конкурсі прийняло участь понад 20 вико-

навців в різних вікових категоріях. Учні нашої школи посіли в 

середній віковій категорії  - ІІІ місце – Пилипець Єлизавета, ІІ – 

Ковтунюк Надія, І – Шутак Ілона.  

    У старшій – ІІІ місце – Трибунська Діана, ІІ – Сабадаш Юлія.  

В нашій школі активно проходить місячник  

здорового способу життя   

Декада наук у Нижньосірогозькій школі 

«Ave, Skovoroda! Ідемо за Сковородою!» 



Посвята в старшокласники 

    Старшокласником вважається особа чоловічої або жіно-

чої статі, яка досягла 14-річного віку і без «хвостів» перей-

шла до 9-го класу, знає в обличчя, по імені, та по батькові 

усіх вчителів школи, техпрацівників, а також добре знає 

центральні входи в школу  та чорні виходи з неї. 

    На початку жовтня 

стало традицією про-

водити вечір посвяти 

старшокласників. Так, в цьому році 9-а та 9-Б на чолі з клас-

ними керівниками Вишнивецькою Л. М. та Габаїдзе Г. В. 

стали старшокласниками і прийняли клятву.  

Подорож учнів до м. Херсона 

    У Херсоні відбувся регіональний захід з профорієнтації молоді 

«Твоя професія - майбутнє Херсонщини». Ярмарок професій 

приймав з усіх міст і районів області школярів і молодь, яка шу-

кає роботу. 

    Професійно-технічні навчальні заклади нашої області та ДНЗ 

«Херсонський центр професійно-технічної освіти державної слу-

жби зайнятості» у формі майстер-класів та презентацій представ-

ляли найзатребуваніші професії на ринку праці регіону. Справж-

ні майстри продемонстрували, що повинен вміти професіонал, та у чому полягає основний зміст 

професії. 

    Потім учні відвідали обласну центральну бібліотеку. 

ШКОЛА БЕЗПЕКИ 

Обережно: ГРИБИ!  

Гриби - це дарунок лісу, але водночас вони є небезпечним продуктом харчування, який може 

привести до отруєння, а іноді й смерті. 

 Основні причини отруєнь: вживання отруйних грибів; неправильне приготування умовно їсті-

вних грибів; вживання старих або зіпсованих їстівних грибів; вживання грибів, що мають двій-

ників або змінилися внаслідок мутації (навіть білі гриби і підберезники мають своїх небезпечних 

двійників). Симптоми отруєння: нудота, блювота, біль у животі, посилене потовиділення, зни-

ження артеріального тиску, судоми, мимовільне сечовиділення, проноси, розвиток симптомів 

серцево- судинної недостатності.  

Застерігаємо! 

 Купуйте гриби тільки у спеціально відведених місцях продажу, уникайте 

стихійних ринків.  

Збирайте і купуйте тільки гриби, про які вам відомо, що вони їстівні. 

 Запам'ятайте: Отруєння грибами дуже важко піддається лікуванню. На-

стійно радимо всім! Не збирайте та не їжте гриби! Без грибів можна прожи-

ти!!! 
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День учителя від кружляв осіннім листям…  

    Зі святом, любі вчителі!  Наші вихованці невеличкою концертною програмою привітали усіх 

працівників школи! На свято також було запрошено ветеранів педагогічної праці, але, на жаль, не 

всі змогли завітати до школи. Всі ці люди віддали нашій школі багато-багато років свого життя, 

за що адміністрація, педагогічний, батьківський та учнівський колективи їм щиро вдячні! Під час 

свята лунали пісні у виконанні  Шутак Ілони, Трибунської Діани, ансамблю «Усмішка» та хору 

Нижньосірогозької школи.  

    Щирі вітальні слова прозвучали від директора школи Ольги Анатоліївни Клочко. Вона  приві-

тала усіх працівників школи зі святом та побажала  усіляких гараздів, мирного неба над головою 

та гідної оплати праці. Ми щиро приєднуємося до усіх сказаних слів та бажаємо творчих успіхів 

нашим вчителям та слухняних і вдячних учнів. Кожного року діти разом зі своїми класними кері-

вниками вітають ветеранів педагогічної праці зі святами: з Днем Учителя, з Днем Перемоги та 

багатьма іншими. Дехто з них (як говорилося раніше) прийшов до школи на святковий концерт 

до Дня Учителя, але є і такі, які вже не можуть долати великі відстані самостійно, тому щороку 

діти ходять до них додому, щоб привітати, а натомість отримують щирі слова вдячності за те, що 

про них не забувають.  

ІДЕАЛЬНИЙ ВЧИТЕЛЬ, НА ДУМКУ БАТЬКІВ…  
1. Приходить на роботу на годину раніше, і ви його завжди можете зу-

стріти дорогою до вашої роботи.  

2. Йде з роботи на кілька годин пізніше, і ви його завжди можете зустрі-

ти дорогою з вашої роботи. 3. У будь-який момент і в будь-якому місці 

(на вулиці, в автобусі, в магазині...) до нього можна звернутися і отри-

мати вичерпну консультацію. 

 4. У будь-який час доби йому можна зателефонувати і отримати вичер-

пну інформацію.  

5. Охоче роздає всім бажаючим номер свого мобільного і домашнього 

телефонів зі словами: "Телефонуйте в будь-який час!"  

Звичайно, деякі із цих пунктів є дещо перебільшеними і жартівливими. Але часто справді робота 

вчителя плавно «переходить» і в коло сім’ї. І часто наші рідні звикають до цього… Але ми такі ж 

люди, як і всі: зі своїми особистими проблемами, настроями, бажанням від усього і всіх відпочи-

ти, хоча би трішки… Тож не сприймайте в образу цю статтю, ми дуже любимо і цінуємо і наших 

учнів, і їх батьків! Просто життєві реалії бувають різними… ))) 




