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У цьому випуску:
 Що чекатиме нас в останній тиждень

 навчання

 «Вы готовы, дети?»                              
 День цивільного захисту
 «Просто школьные истории…»
 Дубовая роща
 Одаренность 2019
 Сучасні захоплення школярів

Вітаємо учасників  театрального
гуртка  «Барви життя» учнів 10 класу:
Кузьменко  Єлизавету,  Свергуна
Артема,  Пархоменка  Євгена  з
яскравим  виступом на  ІІ  (міському)
відкритому ТеатрФесті «Персонажі» з
відзнакою у номінації «Високе творче
досягнення» та отриманням Гран-прі
журі фестивалю.

З метою виховання в дітей почуття
патріотизму,  збереження
історичної пам’яті  свого  народу  в
школі  проведено  заходи,  присвячені
Дню  пам’яті  та  примирення,  Дню
Перемоги над нацизмом в Європі. 



ЩО ЧЕКАТИМЕ НАС В ОСТАННІЙ

                 ТИЖДЕНЬ НАВЧАННЯ?
Ось  і  залишився  один  тиждень  до
кінця  навчального  «пекла».  Вже  у
понеділок  випускники  11  класу
складають ЗНО з української мови, а
у четвер з математики, для інших ці
дні  –  вихідниі.  Останні  дні  для
випускників є дуже напруженими, бо
вони  кожен  день  готуються  до

останнього  дзвоника  та  іспитів.
Лінійка  відбудеться  о  8  годині
суботнього  ранку.
Її  прикрашатимуть  десятикласники.
Як  завжди  після  лінійки  кожного
чекатимуть  дві  виховні  години  у
класі.

Автори статті           
Маріанна Кондратенко 
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                                « ВЫ ГОТОВЫ, ДЕТИ?»
Многие  заметили  напряжение
одиннадцатиклассников.  Ведь
приближается  время  экзаменов,  а
значит, раскупаются свечки и иконы.
Меньше  двух  месяцев  осталось  до
того,  как  решится  судьба
абитуриентов.  Мы  провели  опрос
среди  будущих  студентов и
выяснили,  как  они  готовятся.  

Когда вы  начали  подготовку?
1: В  первом  классе.  А  вообще
интенсивно  начал  в  начале
одиннадцатого.
2: Подготовку к ЗНО я начала совсем
недавно,  а  точнее, с  января.
3:  С  октября,  заставили  родители.
"Тяжело  ли  вам  готовиться?"
1: Когда нет настроения и мотивации
-да.
2:  По  некоторым  предметам
достаточно тяжело.

Приобретали  дополнительную
литературу?
1:  Я  думаю,  что  дополнительная
литература нужна только для поездок
или занятий вне привычного места и

дополнительной  мотивации.
2:   Да.
3:  Дополнительная  литература  это
совсем  не  обязательно,  всю
информацию  можно найти  в
интернете.

Дорого ли обходится подготовка?
1:  Примерно  500  грн.  за  книги  по
всем предметам. Репетитор в среднем
около  1000  гривен  в  месяц.
2:  Если  считать  купленные  книги  и
репетитора, то да.
"Какой  совет  дадите  будущим
одинадцатиклассникам?"  
1: Волнение пойдет на пользу, если не
впадать в панику!
2:  Просто  учитесь  и  слушайте  на
уроках.
3:  Нужно  соблюдать  баланс.  Лучше
всего  это  растянуть  подготовку  и,
конечно, не забывать про прогулки на
свежем воздухе.  Потому что  свежий
воздух это прекрасно как для общего
самочувствия, так и для настроения.

Уверены в своих  силах?
1:  Нельзя  быть  слишком
самоуверенными  и  нельзя  себя
недооценивать.
2: Не совсем
3: Нет (смеется)
А от себя пожелаем удачи, крепких 
нервов и, конечно же, 200 баллов!
Помните: ЗНО - это не наказание, а 
стимул для саморазвития! 
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         ДЕНЬ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ

День цивільного захисту пройшов 10 
квітня. Перед початком шкільних 
занять відбулася лінійка, на якій 
учням розповідали про безпеку під 
час надзвичайних ситуацій. Коли 30 
хвилинна лінійка закінчилася, учні 1-
9 класів пішли на виховну годину. 

Між учнями 10-11 класу відбулися 
спортивні змагання пов‘язані з 
надзвичайними ситуаціями. Потім всі 
учні пішли на перший урок, після 
якого був тренінг по евакуації зі 
школи на випадок надзвичайної 
ситуації

Автор статті 
Сербінов Дмитро

З ресурсів шкільного сайту
«10 квітня 2019 року у школі відбувся День Цивільного Захисту, який розпочався
урочистою  лінійкою.  У  цей  день  школярі  отримували  теоретичні  знання  на
тематичних виховних годинах, а потім практично відпрацьовували навички дій
при  штормовому  попередженні  (буревії)  та  у  випадку  пожежі.  Тематичні
малюнки, стіннівки, виставка засобів індивідуального захисту, огляд формувань
ЦЗ, робота консультаційного пункту в бібліотеці, а також естафета  для  учнів 10-
11 класів – все це щільно й цікаво заповнило цей день.»



«ПРОСТО ШКОЛЬНЫЕ ИСТОРИИ…»
Школа. У школы припаркована иномарка. Рядом с ней стоит здоровенный мужик
— бычий бритый затылок,  цепь,  в  общем,  все, как  полагается.  Держит одной
рукой за грудки своего сына-первоклассника и, тряся его, говорит: «Если ты еще
раз будешь мною пугать учительницу, я не знаю, что тебе сделаю...» 

В школе  меня  дразнили  «черепашкой»  (от фамилии  Черепанова).  Мне  очень
не нравилось. И в какой-то момент я начала лупить тех, кто так дразнился. После
этого меня стали звать «черепашка-ниндзя».

Оказывается,  чем  старше  ребенок,  тем  проще собрать  его  в школу.  Сын в 9-м
классе  заявил,  что  ему  не надо  ничего  покупать,  у него  к школе  все  есть:
полкарандаша  с того  года  и пара  тетрадок,  а ручку,  сказал,  на полу  в классе
найдет.

В 1-м  классе  проводили  конкурс  талантов.  Ну все  дети  выходили,  пели,
танцевали,  стишки  рассказывали,  садились  на шпагат,  карате  показывали.
Я вышла и засунула кулак в рот. Вот. Маму вызвали в школу.

Авторы статьи 
Штенгелова Оля
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Практичні заходи об`єктовоготренування з ЦЗ
Перевірка укомплектованості і оснащеності 
невоєнізованих формувань. 

 

Навчально-методичні заходи 
Класно-групові заняття , семінари, бесіди, вікторини, 
відкриті уроки. 

 

Просвітницькі заходи 
Огляди-конкурси, демонстрація фільмів та презентацій, 
виставки.



ДУБОВАЯ РОЩА
21  марта  на  въезде  в  Бердянск  высадили  дубовую  рощу,  на  посадку  которой
выделили 5 тысяч саженцев. В посадке деревьев брали участие ученики школ,
училищ, сотрудники Лесхоза и неравнодушные горожане. Первыми кто посадил
дерево была 7-я школа. В их посадке принимали участие желающие ученики 9-х –
11-х классов. Каждый участник события получил по красивой картонной зелёной
кепке  "я  садив  ліс".  На  данный  момент  некоторые  саженцы  засохли,  но  мы
надеемся, что к следующему году с ними всё будет хорошо.

После тяжёлой работы всем предлагали бесплатную воду и берёзовый сок.



«Поле перед свалкой когда-то было засажено акациями. Но пожары и недобрые
люди уничтожили посадку. Здесь еще виднеются почерневшие пеньки от старых
деревьев. Отрадно, что именно в Международный день лесов, который отмечают
21  марта,  на  этой  полосе  стартовали  работы  по  озеленению»
https://pro.berdyansk.biz/na-vezde-v-berdjansk-visadily-dubovuyu-roshhu/

Авторы статьи 
Невров Денис 
Максимишина Анастасия

                  ОДАРЕННОСТЬ 2019

15  мая  в  нашей  любимой  школе
состоялась  церемония  награждения
выдающихся  учеников,  которые
участвовали  и  занимали  призовые
места  в  олимпиадах  и  конкурсах.
Организаторы  не  забывали  и  об
учителях,  которые  стали

наставниками  и  проводниками  на
пути  к  успеху  в  научной  и
художественной области.
На следующий день в ГДК состоялась
ежегодная  церемония  награждения
одаренной молодежи и их педагогов
«Звездный Олимп-2019»

https://pro.berdyansk.biz/directory/gorodskoj-dvorets-kultury-imeni-t-g-shevchenko/
https://pro.berdyansk.biz/na-vezde-v-berdjansk-visadily-dubovuyu-roshhu/


Праздник «Звездный Олимп – 2019»
совпал  с  Днем  вышиванки.  Его
участникам  предложили  поддержать
традицию  и  прийти  на  церемонию
награждения  в  национальном  стиле.
Ученики  и  учителя  были  отмечены
грамотами  и  денежными
сертификатами.

Автор статьи 
Деличобан Саша



СУЧАСНІ ЗАХОПЛЕННЯ ШКОЛЯРІВ

Чи   є нормою  слухати  "молодіжну"
музику у школах?

–  Я,  як  молодь,  з  одного  боку
погоджуюсь  із  тим  ,  що  це
нормально , але поза межами  

школи…
Микола  6 клас

—  Ні  ,  моя  думка  дуже  негативна
щодо цієї  теми обговорення,  бо  ці  "
дітки"  слухають  і  розмовляють,
недозволеною лексикою…
Оля  11 клас  

Автори статті 
Богатирьова Марія 
Нікітіна Яна

–  Знаете,  тема  складна,  насправді  ,
добре, що вони слухають музику , та
саме  якось,  розвиваються,  але
питання  в  іншому  ,  що  саме  вони
слухають!  
Наталія  8 клас

—  Усі  ми  були  колись  дітьми,  але
такої  нахабності,  розкутості  і
вседозволеності  не  було,  вони  дуже
гидкі  на  мою  думку,  і  це  дуже
відобразиться  на  їхньому
майбутньому , хай книжки читають, а
не  Фєйса  слухають!  
Юлія  
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