Шкільна республика «Веселка»

Шкільна планета
Газета Спаської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів с. Спаське

ВИПУСК №2 2016

РІК

В цьому випуску:
День Гідності і
Свободі

1

Голодомор

2

Мій улюбленець

3

День боротьби зі
СНІДом

4

Космічні фантазії

5

Новий рік

6

Посміхнись

7

Випуск підготували:
Єременко Аліна
Кушнір Ніна
Марков Владислав
Мельников Данило
Чуприна Анастасія
Латишева Наташа
Наша адреса:
с. Спаське, вул. Леніна 67а
Телефон: (0619)44-58-26
Сайт школи:
www.spasskaya.ucoz.ua
E-mail:
spasskoe-school@rambler.ru

21 листопада в усій Україні відмічається День Гідності та
Свободи! З метою вшанування патріотизму й мужності громадян,
які восени 2004 та у листопаді 2013 року - лютому 2014 року
постали на захист демократичних цінностей, прав і свобод
людини і громадянина, національних інтересів та європейського
вибору України. Цього дня в нашій школі пройшов виховний
захід «21 листопада – День Гідності та Свободи в Україні», який
проводила вчитель історії Чуприна Г.В.. Розпочався він гімном
України. Учні переглянули відео «Герої не вмирають», «Хроніка
подій Майдану», вшанували пам’ять загиблих хвилиною
мовчання. Під час заходу звучали патріотичні пісні та були
наведені історичні дані.
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Голодомор
25 листопада у школі пройшли заходи
щодо вшанування пам’яті загиблих під
час Голодомору 1932-1933 років. Вічна
пам’ять – це святий урок для нащадків
невинно убієнних, а забуття – заповіт
для катівських нащадків. В цей день
учні прийняли участь у хвилині
мовчання по загиблим, запалили свічки
пам’яті, отримали інформацію щодо
подій
1932-1933
років.
БібліотекаремШушляпіною О. В., була
підготовлена
виставка
книжок
«Голодомор 1932-1933 років».

Мій улюбленець
30 листопада, до Всесвітнього дня домашніх тварин,
у школі пройшла фотовиставка «Мій улюбленець».
Учні з задоволенням залучились до неї та показали
своїх улюбленців та свою
любов до них. Пам’ятайте, мати
домашню тваринку – це велика
відповідальність, але нічого не
замінить тої ласки та тепла, яке
вони нам дають

День боротьби за СНІДом
Щорічно в рамках акції 1 грудня
відмічається «День боротьби зі
СНІДом». Наша школа не
вийняток. Для учнів 1-11 класів
була проведена лінійка, на якій
Агітбригада ознайомила учнів з
поняттям СНІД та шляхами
передачі вірусу. Наприкінці лінійки вчитель основ
здоров’я Панченко Ю.Г. та Агітбрига (учениці 10 класу)
роздали дітям символіку цього дня, червона стрічка, яку
учні носили під серцем цілий день, як знак поваги до
людей хворих на СНІД.
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На протязі тижня у школі проходив шкільний
етап конкурсу «Космічні фантазії». На
виставку було надано 22 роботи у номінаціях:
декоративно-ужиткове
та
образотворче
мистецтво. Кращі роботи будуть направлені
на
районний
етап,
щоб
поборотися за
призові місця.
Дякуємо всім,
хто не залишився осторонь, але хотілося б щоб учні були
більш активними та не боялися показувати свої таланти і
здібності.

23 грудня в нашій школі відбувався Новий Рік. Це було найочiкуванiше свято для всiх учнiв
нашої школи. На свято учні 9-11 класiв презентували нам чудові номери, а наприкінці
кожний клас показав які вони дружнi, смішні та відповідальні. I саме для цього треба
проводити такі свята.

Плекаємо
природу
Веселись! Відпочивай!
Посміхатись
не забувай!

-Хлопчику, ну синку може
встанеш?
він:
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Найближчі свята

Посміхнись
В трамваї сидить молодий
хлопець тут підходить до нього
бабуся і каже:

7
4

22.01

День соборності і свободи України

25.02
14.02
20.02
08.03

День Тетяни
День закоханих
Масляна
8 березня

- Бабо я знаю цей прикол, зараз я
встану, а ти сядеш
Йде Вовочка з татом повз школу.
- Синку, ти в цій школі
навчаєшся?
- Так.
- Я теж тут вчився 20 років тому.
- Тепер я зрозумів, що мав на
увазі директор, коли говорив, що
такого ідіота як я, він 20 років у
школі не бачив
Француз розмовляє з українцем:
- А це правда, що у вас в Україні
гречку їдять?
- Так, а що?
- А у нас у Франції цю гидоту
тільки худобі дають.

С вято набл иж ає тьс я:
Що подивитися на новорічні свята?
Доктор Стрендж
Фантастика, бойовик, 2016
Фільм у жанрі фантастики про успішного
нейрохірурга, доля якого - захищати
людство від Зла.

Дім дивних дітей міс Перегрин
Фентезі, драма, 2016
Казкова історія про хлопця, який завжди
мріяв побачити дітей, фотокартки яких
часто показував йому дідусь, а також
розкрити таємницю дивної смерті дідуся.

Три богатирі і Морський цар
Мультфілм, 2016
Продовження веселих пригод
відомих руських богатирів

давно

Українець, почухавши потилицю,
запитує у француза:
- Мсьє, це правда, що у вас у
Франції жаб їдять?
- Так, а що?
- А у нас в Україні цю гидоту
навіть худоба не їсть.
Совість є, але з собою не ношу,
боюся загубити!

Тролі
Мультфільм, 2016
Цікавий мультфільм про життя маленьких
фантастичних істот.

Співай
Мультфільм, 2016
Мультфільм про тварин, які, подібно
людям, захоплюються співом і бажають
потрапити на велику сцену.

