
                                          

Газета дитячого самоврядування 

Сергіївської ЗОШ І-ІІІ ступенів 
№ 8, 26 квітня  2019 року 

  

       

- Лінійка-реквієм «Біль Чорнобиля – мій 

біль». 

- День благоустрою в школі. 

- Практичне заняття по ліквідації пожежі.  

- Зустріч з працівниками пожежної частини. 

- Поради батькам. 

 

 

 
 



 
 

 
 

 

 

Мовчать слова, як квіти обеліскам! 

Хвилиною мовчання вшанувать 

Зосталось мертвих рідних, близьких. 

Чорнобильського болю не пізнать. 
  

  

 
 

 

 

26 квітня 2019 року в день 33-ї річниці Чорнобильської трагедії в Сергіївській ЗОШ 

І-ІІІ ступенів проведено лінійку-реквієм «Біль Чорнобиля – мій біль». Ініціаторами 

проведення виступили учні 7 класу (класний керівник Вовк Ю.М.). 

Емоційному забарвленню заходу сприяли вірші Л.Костенко, І.Драча, музичний твір 

«Реквієм» Моцарта тощо. 

Наша пам'ять і пам'ять багатьох наступних поколінь знову і знову буде повертатися 

до трагічних квітневих днів 1986 року, коли ядерна смерть загрожувала всьому живому і 

неживому. Врятований світ –  найкращий пам'ятник тим, хто загинув у чорнобильському 

пеклі.  

     Пам'ятаймо про них і робімо усе, щоб ніколи не падала на Землю гірка зірка Полин. 
 

         

 
Сторінку підготувала редактор газети учениця 11 класу  Чопа Ганна 

Тема номера 



 
 
 
 
 

 

 
 В нашому навчальному закладі був 

організований суботник до Дня довкілля  (20 

квітня 2019 року) в рамках щорічної 

Всеукраїнської акції «За чисте довкілля», під час 

якого спільними зусиллями дорослих та дітей 

виконано значні роботи з упорядкування та 

санітарного очищення території закладу та 

прилеглих територій.  

 Класні колективи разом із наставниками 

упорядкували спортивний та ігровий 

майданчики, шкільні клумби. Дівчата-

старшокласниці підбілювали дерева. Здійснено 

очистку узбіччя прилеглої до школи вулиці. 

Проведено обрізку дерев та кущів. 

 Всі учасники прибрали територію із 

впевненістю у тому, що їх праця допоможе 

зробити рідну школу чистішою та затишнішою. 

День благоустрою пройшов з гарним настроєм і 

став прекрасним доказом того, які дружні і 

працьовиті люди вчаться і працюють у нашій 

школі.  

        

      

       

     

Сторінку підготувала редактор газети учениця 11 класу  Чопа Ганна 

                               Фотокореспондент учень 10 класу Лаюк Андрій 

Новина місяця 



 

 

 

 
 05 квітня 2019 року фахівцями пожежно-

рятувального підрозділу було проведено теоретично-

практичне заняття з учнями школи. У ході заняття 

учням було нагадано про пожежну безпеку та порядок 

дій у разі виникнення пожежі. Після цього проведено 

практичне заняття по ліквідації пожежі. 

  Завдяки злагодженим дітям  – пожежа погашена. 

 

        

 
 

          
 

     
Сторінку підготувала заступник директора з ВР Несторяк І.Ю. 

                                                                                 Фотокореспондент учень 10 класу Лаюк Андрій 

Шкільні будні 



 

 
 

25 квітня 2019 року в Сергіївській ЗОШ І-ІІІ ступенів  

відбулася цікава зустріч з працівниками  пожежної частини. З 

тими, хто щодня на практиці рятує порушників правил безпеки 

життєдіяльності та допомагає у скрутних небезпечних 

ситуаціях. 

Учні отримали цікаву та корисну інформацію від 

рятівників-пожежників, мали можливість роздивитись і 

доторкнутись до спецодягу та знарядь праці. А Сорочан 

Володимир, учень 11 класу, примірявши на собі спецодяг, 

погасив уявний вогонь з брандспойта. Із захопленням учні розглядали пожежну машину, приміряли 

пожежні каски, спостерігали за тим, як працює пожежна техніка під час гасіння вогню. Всі бажаючі 

побували всередині автомобіля, а таких було чимало! 

Захопленню учнів не було меж! Школярі були зацікавлені побаченим, активно реагували на дії 

пожежних, ставили багато цікавих запитань і отримували змістовні відповіді. 

Бажаємо працівникам пожежної частини життєвої енергії, незборимої волі й стійкості духу, 

витримки і мужності у справі служіння народу. 

    

                    

 

 

Сторінку підготувала заступник директора з ВР Несторяк І.Ю. 
                                                 Фотокореспондент учень 10 класу Лаюк Андрій 

 

 



 

 

 

      

 

 

 
 

 

 

Поради психолога  
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