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Перед вами – черговий номер газети  „В ногу з часом ”.  Її сторінки відкриті кожному для виступу 

із власним баченням проблем життя школи та проектами подолання цих проблем. Можете 

друкуватися під власним прізвищем або псевдонімом. 

Матеріали для публікації в черговому номері приймаються в будь-якому вигляді (набрані на 

комп’ютері чи написані від руки) та тільки до 20 числа кожного місяця. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

  День Знань у школі. 

  Олімпійський тиждень у школі. 

  Незабутня подорож. 

  Осіннє свято. 

 

 Дорогі учні, педагоги, батьки! Від усього серця вітаємо Вас із Днем знань! Це 

всенародне свято приходить до нас разом із початком нового навчального року, коли 

перед дітьми знову гостинно відчиняються двері шкіл. Перед вами, молодими, відкрито 

всі дороги. Ми глибоко віримо, що ви підете обраним шляхом твердо і впевнено, 

здобудете багато славних перемог, досягнете вершин професійного успіху. Для когось 

навчальний рік, що починається, буде першим, для когось – останнім чи черговим. Але 

день, яким він відкривається, однаково хвилюючий і незабутній – святковою 

атмосферою, барвами осінніх квітів, свіжістю оновлених класів. І, звичайно, закличним 

дзвоником. Нехай цей навчальний рік відкриє перед молоддю нові горизонти пізнання 

себе і світу, вчителів надихне успіхами вихованців, батьків – гордістю за своїх дітей. 

Сподіваємося, що День знань стане для школярів початком наполегливої праці, надійним 

кроком у світ пізнання. З нагоди свята бажаємо Вам незабутніх миттєвостей шкільного 

життя, справжніх відкриттів, пізнання світу! 

Адміністрація школи 

 



 
 

 

                            
Найсвітліша дорога в світі — 

                                                       Це дорога до знань, до школи. 
                                           Пам’ятайте це, любі діти, 

                                        Не забудьте цього ніколи. 

 День знань - це перші дзвінки й хвилювання, щасливі 

батьки та вчителі, море квітів і білих бантів, радісні та трішки 

налякані першокласники. Цей день завжди яскравий, 

урочистий, насичений хвилюючою атмосферою. Особливо 

тривожним та визначальним у житті він стане для маленьких 

першачків, які тримаючись за батьківські руки, вперше ступлять на шкільний поріг.  

 1 вересня є надзвичайно важливим та довгоочікуваним святом для всіх учнів та 

вчителів нашої школи.  

 

 
 

 

 
Сторінку підготувала редактор газети – учениця 9 класу 

Грицюк Інна 

 

 

Тема номера 



 
 

 

 

Всім відомо, що найціннішим скарбом 

для людини є її здоров’я. А найкращим 

другом здоров’я був і залишається спорт. 

Важливість та популярність спорту цілком 

виправдана. Адже, це не тільки 

самоорганізація і дисципліна, здоров’я і 

молодість, елемент культури і стиль життя – 

це саме життя, рух вперед! Спорт є одним із 

головних чинників, який впливає на фізичний 

розвиток та здоров'я дитини. У нашій школі традиційним стало перші дні вересня присвячувати 

спорту та здоровому способу життя. 

У школі протягом Олімпійського тижня, що проходив з 09 до 13 вересня, проведені години 

спілкування, змагання, цікаві естафети, конкурси тощо та визначено переможців. 

 У змаганні зі стрибків через скакалку взяло участь близько 50 учнів школи. Переможцями 

стали: 

7-10 класи: І місце – Різак Д. (7-Б) 

                    ІІ місце – Рейкало Т. (10)  

                    ІІІ місце – Кричун Я. (7-А) 

4-5 класи:   І місце – Трач А. (5-А) 

                    ІІ місце – Чопа Т. (5-А) 

                    ІІІ місце – Маковійчук О. (7-А) 

Найактивнішими учасниками Олімпійського тижня були учні 5-А та 5-Б класів. У спортивній 

естафеті учні 5-Б класу вибороли перемогу в учнів 5-А класу. Не обійшлося і без командних 

спортивних змагань з футболу. Так, у грі між хлопцями перемогли учні 5-Б класу, зате дівчата 5-Б 

класу поступилися дівчатам 5-А класу. 

У змаганнях з підтягування на перекладині І місце виборов Воробець П. (7-Б кл.), ІІ місце – 

Туряк В. (7-Б кл.), ІІІ місце – Бечко Д. (8 кл.). 

ВІТАЄМО ПЕРЕМОЖЦІВ!!! 

 
 

Новина місяця 



 
 

 

 

      

  

 

 

 

 

 

 
Сторінку підготувала учениця 11 класу 

Малиш Альбіна 

Фотокореспондент – учень 11 класу Лаюк Андрій 

  



 
 

 

 

   З метою національно-патріотичного виховання школярів, 

17 вересня учні 7-А та 7-Б класів під супроводом класного 

керівника Кимович М.О. та заступника директора з виховної 

роботи Несторяк І.Ю., відвідали мальовничий куточок нашого 

краю - завітали до сіл Селятина та Шепота, що знаходяться на 

межі кордону з Румунією. 

     Під час екскурсії учні побували на Селятинській заставі, де із 

захопленням вчилися розбирати та збирати автомат, 

познайомилися із чотирилапим захисником кордонів - 

сторожовою собакою з кличкою Гай. Справжнім сюрпризом 

стала їзда на квадроциклі, яку влаштували для нас прикордонники.  

     Сповнені енергії та бадьорості, вирушили до Шепота. Щиро дякуємо настоятелю Свято-

Іллінської церкви за теплий прийом та цікаві розповіді для дітей. Помилувавшись місцевим 

водоспадом, повернулись додому. Емоції зашкалюють. Ця подорож запам'ятається надовго.  

        Ми пишаємось, що живемо у такому чудовому краї. 

 

  

 

 
Сторінку підготувала  заступник 

директора з виховної роботи  

Несторяк І.Ю, 
                        

  

Шкільні будні 



 
 

  

 
Ось і завітала в Україну щедра осінь. 

26 вересня у Сергіївській школі відбулося свято 

«Осінній бал», в якому взяли участь учні 2-11 класів. 

На один день школа поринула в чудову осінню 

казку. 

Кожен клас підготував вироби з природних 

матеріалів: аплікації, фруктові композиції, композиції з 

квітів. Фантазіям дітей не було меж. 

Під час дефіле «Королев Осені», в якому взяли 

участь учениці 2-4 та 5-11 класів, всі присутні милувались 

дівочою красою та обирали "Королеву Осені - 2019 року". Перемогу здобула Вовчук Богдана, 

учениця 10 класу. Вітаємо!!! 

Свято пройшло у колі друзів, в барвах осені, з квітами та дарами природи, а також зі 

смаколиками.  

 
 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

Сторінку підготував учень  7 класу Воробець Павло 
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