
 
  

ПАРТА . Все найцікавіше пишуть тут! 

Велична, щедра і прекрасна мова, 

Прозора й чиста, як гірська вода, — 

То України мова барвінкова, — 

Така багата й вічно молода.  



Шановні наші читачі!  

    Лютневим привітом поспішає до вас черговий випуск шкільної «ПАРТИ»! Зима все ще тримає 

нас у напрузі, однак у душах і серцях тремтливо теплиться весняна надія на яскраве сонечко і мирне 

життя! І хоча січень промайнув у суцільних перервах між навчанням (то канікули, то вимушене 

призупинення навчання у зв’язку з погодними умовами і поширенням вірусних інфекцій), лютий ми 

розпочали активно і позитивно! Найперше – зібравши у стінах рідної школи усю дружну родину: і 

теперішніх вихованців, і вчителів, і дорогих нам випускників! Тож сподіваємося на теплу зустріч і 

приємні спогади!!!  

    А ще, як і завжди, порадуємо вас калейдоскопом лютневих свят і пам’ятних дат, привітаємо іме-

нинників, відкриємо декаду «Математики, інформатики, фізики», подивимося казку на англійській 

мові. Побуваємо на конкурсах:  «Подорож Україною», виразного читання присвячені Лесі Українці 

та Леоніду Глібову, привітаємо переможців у конкурсі «Sunflower» та ще багато цікавого.   

     Тож читаймо лютневу «ПАРТУ» разом!!!  

                                                           З повагою головний редактор Артеменко Алена Олександрівна  

           Декада «Математики,інформатики, фізики» 

    Як показує педагогічна практика, найбільш прийнятними і часто 

використовуваними формами позакласної роботи з математи-

ки,фізики та інформатики є гуртки, факультати-

ви, олімпіади. Особливе місце в системі позакла-

сної роботи займає тиждень математики , фізики 

та інформатики. 

Розпочався тиждень святковою лінійкою на якій ведучі наголосили про важли-

вість вивчення таких предметів як фізика, математика, інформатика та розпові-

ли, що ці науки можуть бути не лише складними, а й цікавими та веселими.  

    Було проведено гру «Найрозумніший фізик 2017»,яким стала Чепелюк Юлія, 

а для учнів молодшої школи агітбригада «Юні математики» 

змусила замислитися над важливістю математики в житті.  

Одинадцятикласники побували в «Гостях у казки». 

 



ПАТРІОТИЧНА СТОРІНКА 

Герої не вмирають 

    20-е лютого 2014-го року стало якоюсь перелом-

ною датою цієї надії на краще для всього українсь-

кого народу. Відчуваючи глибокі і тривалі прини-

ження та відвертий гніт з боку пострадянської ко-

рупційної, кримінально-комуно-кегебістско-

олігархічної химери, багатонаціональний українсь-

кий народ пробудився. Він встав перед тираном і 

не залишився у смертельної байдужості до майбут-

нього своїх дітей, до теперішнього своєї, даної Богом душі, до гід20-е лютого 2014-го року стало 

якоюсь переломною датою цієї надії на краще для всього українського народу. Відчуваючи глибо-

кі і тривалі приниження та відвертий гніт з боку пострадянської корупційної, кримінально-комуно

-кегебістско-олігархічної химери, багатонаціональний український народ пробудився. Він встав 

перед тираном і не залишився у смертельної байдужості до майбутнього своїх дітей, до теперіш-

нього своєї, даної Богом душі, до гідності та честі свого доброго імені.11-го лютого 2015-го року, 

Указом Президента України № 69/2015 «Про вшанування подвигу учасників Революції гідності та 

увічнення пам’яті Героїв Небесної Сотні» в країні встановлено особливий пам’ятний день - «День 

Героїв Небесної Сотні», який відзначається тепер щорічно 20-го лютого.  

Мова людини - це щастя, це диво! 

21 лютого всі народи Землі відзначають день рідної мови. Це 

один з тих днів, коли кожен має змогу відчути себе частиною 

свого великого народу. Всі ми українці, бо живемо в Україні, в 

мальовничому і чарівному краю. І свою рідну мову ми всі по-

винні дуже добре знати, розмовляти нею чисто і правильно, 

тому що кожна людина, яка себе поважає повинна добре вміти 

розмовляти рідною мовою. А ми, українці, народ давній і пра-

целюбний, співучий і відважний,  

добрий і щедрий.  

І мова у нас дуже мелодійна,  

багата, як земля, веселкова і 



Афганістан - мій біль, моя пекуча пам`ять 

    15 лютого 2017 року виповнюється 28 років з дня виведен-

ня військ з Афганістану. Саме в цей день закінчилася війна, 

яка тривала в два рази довше, ніж Друга світова. Її довго замо-

вчували. Дозували правду про героїв і втрати. Скупилися на 

ордена. Потім ця війна прорвалася віршами і піснями, трагіч-

ними, світлими і мужніми. 

    На наше свято завітали воїни-інтернаціоналісти(Кривцов 

Юрій Васильович, Джерж Микола Васильович, Штефюк Пет-

ро Миколайович). 

    Учні 4-их класів разповіли вірші, дівчата співали пісні, а Карпачова Олена в образі матері де-

кламувала вірш. Для воїнів було представлено відеофрагмент з їхніми фотографіями і зроблено 

експозицію. 

«ЗМАГАЙМОСЬ ЗА НОВЕ ЖИТТЯ!» 

    В шкільній бібліотеці Нижньосірогозької ЗОШ І-ІІІ ст відбувся І етап ІІ Всеукраїнського конку-

рсу учнівської творчості «Змагаймось за нове життя!», присвяченого Лесі Українці серед учнів 

початкових класів. Конкурс пройшов як творче змагання учнів за номінаціями: «декламація» та 

«малюнок». У вступній частині бібліотекар Куца Т.І. ознайомила учнів з життєвим та творчим 

шляхом української поетеси Л. Українки. 

21 учнів початкової школи декламували вірші Л. Українки. Всі школярі достойно представили об-

раний вірш, виразно та емоційно прочитали його. І місце 

здобула найменша учасниця, учениця 1-А класу Засєдко Да-

рина. 

    Учні 1-4класів на конкурс представили 53 малюнка до 

творів української поетеси в різних техніках. Милуватися 

творчістю своїх дітей змогли й батьки, адже в холі школі 

була організована виставка учнівських робіт. Проведення 

цього конкурсу сприяло глибшому ознайомленню та вивчен-

ню учнями спадщини великої української поетеси Лесі 

Українки.        

Казка “Little Red Cock" 

 09.02.2017 року в актовій залі Нижньосірогрзької ЗОШ І-

ІІІ ст. для учнів 1-х класів інсценували казку “Little Red 

Cock”. Юні актори 3-А класу під керівництвом учителя 

англійської мови Кичук Л.В. продемонстрували свої 

знання з англійської та вміння перевтілюватись у казко-

вих персонажів. 

У рамках декади іноземних мов та зарубіжної літератури в Нижньосірогозькій ЗОШ І-ІІІ ст. про-

ходять відкриті уроки та позакласні заходи.    



НОВИНИ   

Команда ТАВРОС в патріотичній грі «Подорожуємо Україною» 

зайняла І місце. 
Прийшли результа-

ти конкурсу  

«Sunflower» 

Конкурс присвячений  

190-річчю Леоніда Глібова 

Наші перемоги 
Японія в моїй душі  



Наша адреса: 

смт. Нижні Сірогози, вул. Височина, 6 

Сайт: www.nsirogozy-zosh.edukit.rherson.ua 

Група: https://vk.com/club131435956 

Головний редактор:  А.О. Артеменко 

Випуск готували:  

Гаврилова Аліна, Альохіна Олена 

Петренко Юлія, Гармаш Максим, Міщенко Данило 

Дизайн і комп’ютерна підтримка:  О.С.  Артеменко 

Сторінку готували Міщенко Данило і Альохіна Олена 

14 лютого – день святого Валентина  
В нашій школі пройшов вечір для старшокласників присвячений Дню святого Валентина (у формі 

відомої телевізійної гри "Хто зверху?"). 

Де хто з присутніх може сказати: - "Пройшов, той добре, що пройшов", але більшість його чекала 

з нетерпінням і готувалася. 

Дві команди(хлопці і дівчата), в кожній по 5 учасників, змагались відчайдушно і запекло. 

В минуло році перемогли зі значним відровом дівчата. Можливо, вони були впевнені в своїй пе-

ремозі і цьогоріч. Вони вдало стартували і вже з рахунком 8:2 бачили себе переможцями, але хло-

пці включилися в гру і не тільки зрівняли рахунок, а і перемогли. 

Тож, давайте привітаємо хлопців, а дівчатам побажаємо не засмучуватися. 




