
 

 
  

Котилася писаночка з гори на долину, 

Прикотилась прямісінько до нас у гостину, 

А за нею йде Великдень, несе білу паску, 

Дзвонить в дзвони, всім дарує радощі і ласку. 

Відчиняймо воротонька, гостоньків вітаймо, 

"Христос воскрес!" усі разом мерщій заспіваймо!  



З метою гідного вшанування подвигу Українського народу, його визначного 

внеску у перемогу Антигітлерівської коаліції у Другій світовій війні, висловлення 

поваги усім борцям проти нацизму, увічнення пам’яті про загиблих воїнів, жертв 

війни, воєнних злочинів, депортацій та злочинів проти людяності, скоєних у роки 

війни, посилення турботи про ветеранів війни, учасників українського визвольного 

руху цього періоду, жертв нацистських переслідувань, утвердження спадкоємності 

традицій воїнів - переможців нацизму та нинішніх захисників Вітчизни, кон-

солідації суспільства навколо ідеї захисту України, у 2015 році  Президент України 

Петро Порошенко підписав Указ, відповідно до якого, 8 травня, в Україні буде від-

значатися День пам'яті та примирення. 



МАЙБУТНІ ЗАХИСНИКИ УКРАЇНИ 

З 18 по 20 квітня 2016 року відбулися триденні вій-

ськово-польові збори учнів 11-х класів. Ці збори за-

вершують вивчення предмета "Захист Вітчизни" та 

сприяють виробленню практичних навичок у юнаків 

та дівчат з медично-санітарної, стройової та інших 

видів підготовки. Польова форма личить їм усім. І 

хоч часом вони поводять себе як бешкетники, та все 

ж відчувається, як подорослішали, беруть на себе 

відповідальні завдання і з честю вирішують їх! Ус-

піхів Вам, любі учні, майбутні захисники Вітчизни!  

ЧОРНОБИЛЬ  

НЕМАЄ МИНУЛОГО ЧАСУ 

 

26 квітня 2016 року в актовій залі шко-

ли проведена лінійка-реквієм присвячена 

30 річниці аварії на Чорнобильській АЕС.  

На лінійці учні школи згадали істори-

чні дані трагічної події та вшанували лю-

дей, які героїчно воювали з атомом. 

 

Мовчать слова, як квіти обеліскам, 

Радіаційна зона не зника. 

Живих вшануймо і вклонімось низько 

Сльозина болю по щоці стіка. 



14 квітня 2016 року на базі Нижньосірогозької 

ЗОШ І-ІІІ ст..  відбувся ІІ етап Всеукраїнського 

фізкультурно-оздоровчого фестивалю 

«КОЗАЦЬКИЙ ГАРТ – 2016» 

У змаганнях взяло участь 9 команд  

загальноосвітніх шкіл району. 

В програму змагань входили: презентація шко-

ли, історична вікторина, стрибки у довжину, 

стрибки на скакалці, «човниковий біг», пере-

тягування канату та естафета. 

За результатами всіх конкурсів та змагань  

наша школа посіла    

      ІІ місце.  

 

ВІТАЄМО  

ВСІХ УЧАСНИКІВ КОМАНДИ.  

 



Лист звернення 
Випускниці 11-Б клас    

Нижньосірогозької ЗОШ I-III ступенів 
Демидової Валерії 

Тема: «Бережіть природу» 
    Наша країна славиться величезними багатствами. Наприклад такими як ліси і річки. Ліс нас 

годує й одягає. Нам завжди хочеться виїхати на природу. Половити рибу на річці,посидіти біля 

багаття,збирати ягоди та гриби в лісі. Але часто ми забуваємо,що після всіх цих виїздів на при-

роду,трапляється так,що після себе залишаємо негативне враження у природи про нас. 

    Коли ми вирушаємо на відпочинок в ліс,навряд чи хто буде в захваті від побаченого там, за-

мість красивих квітів-гори сміття,викинуті такими ж відпочививаючими людьми як ми.  Тим 

більше пластикові пляшки,довгі роки лежать у землі. Ліс повинен радувати нас великими гарними 

деревами,рослинами,чистою водою в криниці,а ми бачимо тільки гори сміття який ми залишає-

мо. 

         Я впевнена що,якщо кожен буде дотримуватися чистоти і порядку в лісі, то все відразу 

зміниться навколо! Я дуже сподіваюся,що люди перестануть руйнувати нашу планету,і будуть 

дорожити нею! Якщо ми не замислимося,то можемо загубити нашу природу. Не забувайте, що 

піклуватися про нашу природу-це дуже важливо! Адже ми не хочемо, щоб наші діти виросли,не 

знаючи всіх фарб нашого природного багатства. Для наших майбутніх дітей повинен бути чис-

тий світ Діти повинні навчатися у нас як зберегти природу. Якщо вони цього навчаться у нас, 

то в майбутньому будуть передавати вже своїм дітям,той чистий світ,який ми їм покажемо. 

    Бережіть рідну природу,адже це все залежить тільки від нас самих! 

1-А  

Кратік Едуард 7.05  

Новітня Олена 19.05  

Савицький Данило 27.05 

 

2-А  

Кара Ярослав 16.05  

Яроцька Маргарита 4.05 

 

2-Б  

Конюх Влад 21.05  

Мазур Анна 11.05  

Романенко Олександр 16.05 

 

3-Б  

Добощук Олександр 10.05  

Лук*янова Дарина 14.05  

Кушниренко Олександ 05.05  

Симулик Петро 02.05 

 

4-А  

Жданов Дмитро 02.05  

Шкробінець Діана 10.05 

4-Б  

Задерновська Таїсія 23.05  

Радиш Анастасія 26.05  

 

6-Б  

Карпачов Гліб 27.05  

Величко Анастасія 23.05  

Підгаєцька Тетяна 25.05 

 

7-А  

Югай Ангеліна 23.05  

Герасимова Альона 23.05  

Ковтонюк Максим 17.05  

Безгінов Віталій 04.05 

 

7-Б  

Сидоренко Катерина 22.05  

Демідова Анастасія 27.05  

 

8-Б  

Синявська Яна 08.05  

 

11-Б  

Жданов Сергій 18.05  
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- Петю, що ти можеш сказати про населення 

Бразілії? 

- Там живуть Пеле, Гаррінча... і взагалі вся  

футбольна команда... 

— Ти чому запізнився в школу? 

— Я хотів порибалити, а батько не взяв мене. 

— Правильно зробив. Він, мабуть, пояснив тобі, 

чому треба йти до школи, а не рибалити. 

— Звичайно. Він сказав, що черв’яків мало, на 

дві вудочки не вистачить. 


