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Юля Сідєльнікова

Лілія-ФЕСТ: свято радості, сюрпризів та
посмішок

Мені та кільком десяткам учнів нашої школи пощастило стати
глядачами грандіозного шоу, що проходило у Київському палаці спорту.
Відверто кажучи, я навіть і не сподівалась, що фестиваль Лілія-ФЕСТ,
який ми побачили завдяки підтримці журналу «Единственная», подарує
стільки позитивних емоцій, посмішок і радості. Вірніше знала, що все буде
чудово, але щоб так…
На фестивалі вражало все: і
оформлення сцени, і костюми
учасників, і, безперечно, надзвичайні
таланти спортсменів, які
продемонстрували і гімнастичні, і
акробатичні, і силові здібності.
Ми
зовсім
не
чекали,
що
учасниками шоу стануть Потап і Настя
Каменських, Наташа Корольова і Ані
Лорак.
Знаємо, що за отриману радість ми
перш за все маємо дякувати рідній
школі. Саме тут ми почуваємося
центром Всесвіту. Дякуємо журналу
«Единственная», який турбується про дітей
і радіє нашим успіхам.

Читайте у номері
¾
¾
¾
¾
¾

Лілія - Фест
Вибори відбулися
www.sanatorna.
org.ua
Перші дії шкільного парламенту
Канікули! Канікули!
Міський семінар соціальних педагогів та бібліотекарів у школі
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Т.В.Груша

ВІДКРИТТЯ ОСЕНІ
На шкільному зірковому небосхилі
з’явилася нова зірочка, та що там
зірочка, я б сказала – ЗІРКА. Ім’я їй
Віталій Лісун. Цей талановитий
хлопець на святковому концерті з
нагоди Дня Учителя зачарував усіх
своїм надзвичайно привабливим
голосом. Ми зичимо Віталію
подальших успіхів і сподіваємося
побачити на сцені ще не раз.
******************************
О.П.Сідєльнікова

БРАВО

ДЕБЮТ ПЕРШОКЛАСНИКІВ

Ні для кого не секрет, що найбільше замилування у перші тижні
навчальго року викликають першокласники. От і цього року ми з
цікавістю
спостерігаємо
за
нашими
наймолодшими школярами, радіючи їх першим
успіхам. Цього року у першому класі навчається
25 хлопчиків і дівчаток. Усі вони талановиті,
щирі, мають почуття гумору і багато друзів. «Усі
мої
діти
дуже
старанні,
з
цікавістю
знайомляться з Букварем, опановують навички
лічби, малюють, співають і танцюють», говорить учителька першого класу Надія
Петрівна Синьоок. Такої ж думки дотримується
і
класний
керівник
Тетяна
Василівна
Пушкаренко.
Маленькі
першокласники
уже
продемонстрували нам свої таланти під час
святкового концерту до Дня учителя. Хлопчики і дівчатка подарували
вчителям веселий танок, викликавши шквал оплесків глядачів.
А за кілька днів по тому відбулася урочиста посвята першокласників
у школярі. Тоді всі ми побачили, що вчителька не лукавила, назвавши
своїх вихованців талановитими.

ВІТАЄМО!

Наприкінці жовтня, коли дерева вбираються у щире
осіннє золото, святкує свій День народження Лідія
Миколаївна Христюк. Щиро вітаємо її зі святом і зичимо
міцного здоров’я, радості, добра, душевного спокою.
Обіцяємо старанно вчитися і любити рідну мову.
З любов’ю учні 6-А класу.
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Аня Воскобійник

ВИБОРИ ВІДБУЛИСЯ.
ЧЕКАЄМО ЗМІН ТА НОВИХ ПРОЕКТІВ
20 жовтня відбулося перше засідання новообраного шкільного парламенту.
Розпочалося воно Урочистою присягою перед прапором школи, що склав Зеленський
Олександр, якого школярі обрали своїм ватажком і
довірили пост президента учнівської організації "Сузір'я".
Його Заступниками обрано Лістрову Вікторію та
Опалінського Максима, які були конкурентами Саші на
президентських виборах. Приємно, що тепер вони стали
однією командою і готові взяти на себе відповідальність за
цікаве і змістовне життя школярів.
Вікторія буде
опікуватися роботою трьох центрів, пов'язаних з навчанням,
дозвіллям та шкільною службою новин. А Максим роботою трьох центрів, пов'язаних з дисципліною,
здоров'ям, спортом та господарством. Обрано також виконавчих керівників центрів:
Гришко Інеса – Міністр центру «Дозвілля»
Харь Вікторія – Міністр центру «Ерудит»
Гіщин Роман – Міністр центру «Новини»
Петров Стас – Міністр центру «Здоров’я”
Бондаренко Славік – Міністр центру «Господар»
Сніцарук Роман – Міністр центру «Милосердя»
Саме від них ми чекаємо сьогодні нових цікавих ідей,
проектів та пропозицій.
**********************
Іра Головка

Dj Влад, Олександр Зеленський-Рибак і перша
дискотека, організована парламентом
Перша дискотека, організована учнівським
самоврядуванням, приємно вразила всіх: і школярів, і
педагогів. Принаймні, саме позитивні, а часом навіть
захоплені відгуки можна було чути на адресу
організаторів вечора відпочинку упродовж наступної
доби. Приємно, що на шкільному небосхилі
замайоріла ще одна яскрава зірочка. Я маю на увазі Шалімова Влада,
який був dj-єм на дискотеці. Він навіть приніс з дому власний
комп’ютер (на ньому, бачте, класна музика). Дебют Влада відбувся, свідченням того є
активна участь школярів у самих танцях: діти справді танцювали, а
не тинялися туди-сюди. Окремої уваги заслуговує виступ Саші
Зеленського та Антона Калайди. Хлопці привели глядачів у
неймовірне захоплення. Отож, хочеться побажати новообраному
парламенту подальших успіхів, зберегти свій юнацький запал і ще
не раз порадувати нас новими проектами.
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Юля Царик

ПОДРУЖКА ОСІНЬ
Їх було сім, красивих,
ніжних, несподіваних дівчат, які
прийшли позмагатися за звання
МІС ОСІНЬ. Кожна із дівчат мала
свою родзинку: Свєта була
надзвичайно жіночною, Таня
вразила усіх своєю
французькою та ніжністю,
Рита підкорила зал скромністю,
Наташа була
незвичнозагадковою, Даша –
романтичною, Оля –
вишуканою, Вікторія природною і щирою. Дівчата демонстрували вміння робити
зачіски, створювати осінні композиції, розповідати про
себе, показали свою ерудицію. Варто сказати, що вразили
того вечора усіх не лише конкурсантки, а і ведучі (Віка
Харь та Влад Шалімов) і групи підтримки. Кожна із дівчат
отримала визнання і певний титул, а от звання Міс ОСІНЬ
виборола Віка Лістрова.

***********
Гіщин Роман, Басараб Стас

Співучий прорив наших хлопців

Всі ми знаємо, що в нашій школі є багато талановитих дітей. Але , так уже повелося,
що на сцену наважуються вийти далеко не всі хлопці. Поганяти м’яча, перемогти на
олімпіаді, організувати прибирання території – це запросто. А от ходити на репетиції, а
потім на концерти… Тут потрібні якісь особливі якості. Проте у нас є приємна новина: з
початку навчального року хлопці виявили неабияке бажання приймати участь у
художній самодіяльності. Когось із них ми уже побачили на сцені, у когось сценічний
дебют ще попереду. Сьогодні ми пропонуємо вашій увазі список тих, хто має чим нас
здивувати:
Лісун Віталій – 11 клас.
Бицак Ігор – 11 клас.
Зеленський Саша – 10 клас.
Кармазін Тимофій – 6-Б клас.
Калайда Антон – 10 клас.
Солдат Олексій – 9 клас.
Кондрантенко Богдан – 9 клас.
Яцинов Саша – 6-Б клас.
Тининика Сергій – 9 клас.
Не всі з них ще наважились вийти на сцену, тому ми хочемо підтримати наших хлопців і
побажати їм успіхів.
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Люда Шкурко, Каріна Кодак

ДІЛИМОСЯ ДОСВІДОМ, РАДІСТЮ І ТЕПЛОМ

Семінар соціальних педагогів та бібліотекарів у стінах школи
22 жовтня в стінах школи відбувся міський семінар соціальних
педагогів, психологів та шкільних бібліотекарів. У рамках семінару гості
ознайомилися з навчально-методичною та матеріальною базою школи,
стали учасниками психологічного тренінгу, мали можливість переглянути
каталог книжкового фонду шкільної бібліотеки. На завершення семінару
гостям
запропонували
виставу
шкільного
театру «Життя – ланцюг,
і дріб’язки його – це
кільця»…
Юні
актори
розчулили глядачів до
сліз.
Приємно
було
усвідомлювати, що наші
діти
не
лише
надзвичайно талановиті,
а і дуже чуйні, здатні
відчувати чужий біль,
Цікаві форми роботи, запропоновані
адже
не
даремно
нашою психологічною службою,
кажуть: «Те, що йде від
зацікавили психологів та соціальних
серця,
до
серця
й
педагогів міста
доходить».
Кореспонденти
шкільної
газети взяли інтерв’ю у гостей, і
ось що вони почули у відповідь
на запитання: “Які враження
залишиля
у
вас
після
відвідування нашої школи?»:
У вашій школі вражає,
перш за все те, що тут дуже
затишно і тепло. Тепло не від
того,
що
працює
система
опалення. Ні. Тепло від ваших
щирих сердець.
Ми дякуємо гостям за щирі
слова, а також тим, хто долучився до
підготовки та проведення семінару.
Окрема подяка юним акторам.

За мить до
прем’єри
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Юля Сідєльнікова

У ШКОЛІ ТАК ТИХО, ЩО ЧУТИ, ЯК ШЕПОЧУТЬ АНГЕЛИ
(роздуми моєї школи)
Таких довгих канікул посеред
осені школа не пам’ятає. Всякого
бувало у її житті: траплялося, що
канікули затягувалися на 5-7 днів
через проблеми з опаленням,
бувало закривали школу на
карантин на тиждень. Але щоб отак цілих три
тижні вона не чула дитячого сміху восени, ще не
було. Сумно було і якось незатишно. Приходили вчителі, вихователі, інші
працівники школи, та все те було не «воно». Навіть старий пес Пірат і той
засумував за дітьми. Уранці сідав бідолаха на порозі школи і терпляче
чекав: ось зараз пролунає дитячий сміх, і на подвір’я забіжить якийсь
галасливий хлопчик чи дівчинка. Але минав
час, а дива не траплялося. Тоді бідолаха ішов
спати у затишне місце, сподіваючись, що йому
насниться весела шкільна перерва.
А все навколо убралося у щире осіннє
золото. «Яка ж я гарна тепер, - думала школа. Як же хочу я, щоб помилувалися мною
хлопчики та дівчатка… Та нічого, я вмію
чекати, лише були б здоровими мої діти».
Минали дні… Часом на шкільний майданчик приходив хтось із
дітлахів, і тоді школа враз оживала, радіючи появі своїх улюбленців. А
діти, попри осінній холод та колючий дощик, раділи життю, посміхалися,
дивлячись на шкільні вікна, і тоді ШКОЛА розуміла, що саме вона є
володаркою найбільшої
любові, яка є на Землі –
Читайте в наступному номері:
любові ДІТЕЙ. І на душі у
¾ Я пишу листа Святому Миколаю…
неї ставало тепло і
¾ Готуємося до ЗНО - 2010
затишно. І тихо-тихо, в
¾ Поради психолога
такт осінньому вітру і
¾ Дозвольте запитати
шелесту дерев вона
шепотіла: «Боже, пошли моїм дітям міцного здоров’я, терпіння та гарної
долі…»

*******************************************************
Номер готували:
Редактор - вакансія
Творча група – Сідєльнікова Юля, Царик Юля, Воскобійник Аня, Роман Гіщин, Люда Шкурко,
Стас Басараб, Каріна Кодак, Іра Головка.
Літературний редактор – Сідєльнікова О. П. Комп’ютерний набір – учні 10 – 11 класів.
Окрема подяка директору школи Жиденку С. М. за підтримку.
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