
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Квест  

«Нова українська 

школа» (до Дня 

працівників 

освіти) 

 

Всеукраїнська 

експедиція 

«Моя Батьківщина – 

Україна» 

 

Козацькі забави 

 

Екскурсія до 

садиби Лук’яна 

Кобилиці  

 

 

Екскурсія 

«Стежками 

рідного краю»  

 



 

 

 

Традиційно першої неділі жовтня своє професійне 

свято відзначають освітяни. От і цього року учні нашої 

школи вітали педагогів.  

Вранці одинадцятикласники з букетами квітів та 

святковими листівками зустрічали вчителів, вітали 

приємними словами та за традицією провели  4 урок. 

А після уроків учні 11 класу підготували урочисту 

програму, в якій зуміли виразити свою шану та любов до рідних вчителів. 

 

 

 

 

 

Сторінку підготувала учениця 11 класу – Малиш Альбіна 

Фотокореспондент – учень 11 класу Лаюк Андрій 

 

 

Тема номера 



 

 

 
  

 Всеукраїнська експедиція «Моя Батьківщина – Україна» проводиться з метою 

вдосконалення патріотичного та громадянського виховання підростаючого покоління 

на традиціях і звичаях народу України. 

 29.10. 2017 року на базі Путильської гімназії проводилася  районна конференція 

юних краєзнавців, за напрямками, зміст яких визначається Положенням про 

Всеукраїнську експедицію учнівської та студентської молоді «Моя Батьківщина – 

Україна»: 

     – «Духовна спадщина мого народу»; 

     – «Козацькому роду нема переводу»; 

     – «Із батьківської криниці»; 

     – «З попелу забуття»; 

     – «Геологічними стежками України»; 

     – «Географія рідного краю», 

     – «Музей – історія жива», 

     – «Мандрівник Буковини». 

     В експедиції взяли участь учні ЗНЗ району та гуртківці Путильського районного 

центру дитячої та юнацької творчості.   Нашу школу представила учениця  8 класу 

Маковійчук Анастасія (керівник Дроняк Г.В.) з роботою «Шийно-нагрудні жіночі  

прикраси: забуте знову в моді» та зайняла І місце. Анастасія буде виступати з даною 

роботою на обласному етапі.  

 Вітаємо!!! 

 
 

Сторінку підготувала 

                                                                                                          педагог-організатор школи Дроняк Г.В. 

Новина місяця 



 

 

 
 До Дня українського козацтва та Дня захисника України в 

нашій школі було проведено ряд заходів. Класні керівники  

провели   у своїх колективах усні журнали, бесіди «Ми – нащадки 

козацької слави», переглянули відео, спрямовані на виховання в 

учнів патріотизму, інтересу до вивчення історії свого народу, 

бажання стати нащадками славних лицарів українських козаків.  

 16 жовтня вчитель історії Штефуряк У.М. провела  гру між 

учнями 5–их класів «Козацькі забави». Цікаво й радісно було 

спостерігати за козачатами, які стали учасниками гри й 

продемонстрували спритність та інтелект. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 Протягом дня радувала погляд учнів та вчителів школи бібліотечна виставка 

«Козацькому роду нема переводу», яку підготувала шкільний бібліотекар Ольга 

Григорівна. 

 Сьогодні ми дуже вдячні тим, хто, ризикуючи власним життям, захищає нашу 

Україну, береже добробут в українських оселях та бореться за мир на рідній землі. Ми 

дякуємо солдатам України, які зараз перебувають у зоні АТО. Нехай ваші сила і 

мужність завжди опираються на любов та підтримку рідних і близьких людей. 

Міцного здоров’я, успіхів і надійного тилу! Нехай вам завжди буде кого захищати, але 

не буде від кого! А найголовніше – швидше повертайтеся живими і здоровими, бо 

вдома вас люблять і чекають! 

 З Днем українського козацтва! З Днем захисника України!!! 

 
Сторінку підготувала редактор газети -   

                                                                                                    учениця 9 класу Грицюк Інна 

Шкільні будні 



 
 

 Учні 5-их класів нашої школи вирішили поповнити свій багаж знань з історії 

рідного краю, здійснивши екскурсію до садиби Лук’яна Кобилиці.  Постало питання 

яким чином зробити подорож дітей цікавою, повчальною, та незабутньою? 

 Класні керівники 5-их класів  Прокопюк П.О. та Маковійчук Г.Т. вирішила 

спланувати екскурсію так, щоб у дітей закарбувався у пам’яті краєзнавчий матеріал та 

виникло бажання поповнювати свої знання у майбутньому. 

Вчителі підготували для дітей завдання, яке вони повинні виконати після екскурсії, а 

саме написати есе «Мої враження від екскурсії».  

 Подорож проходила крутими стежками хутора Красний Діл. Учні милувалися 

осінніми краєвидами рідних Карпат, особливо чарували погляд молоді ялини і берізки, 

які стояли в золоті листочків, а вершечки світилися, мов свічечки. 

 Екологічне виховання, загальний фізичний розвиток, естетична культура все це 

потрібно виховувати у наших дітей, адже ми формуємо майбутнє своєї країни. Загалом 

екскурсія всім сподобалася, залишилося багато вражень.  

 

 

 

Сторінку підготувала  педагог-організатор школи Верешко С.І. 

 



 

 
     

 
 
 

Фотокореспондент –  учень 9-А класу Тирен Володимир   
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