
ПЕРЕДЗВІН 

1 ВЕРЕСНЯ 

1 вересня - традиційно  День знань.  Цьогоріч 

традиційну святкову лінійку замінили 

шикуванням дітей для вшанування хвилиною 

мовчання загиблого односельчанина Гуменюка 

Олександра Павловича.  

Директор школи Тетяна Миколаївна   привітала 

дітей, батьків, вчителів з початком нового 

навчального року. Побажала учням цікавих 

подорожей 

по Країні 

Знань, а 

батькам 

впевнено крокувати з дітьми у прекрасну Країну 

дитинства та відкривати все нове та цікаве.  

На завершення першокласники дали дзвінок на 

перший урок.   

 

1 вересня у закладі  проведені перші уроки на теми: 
 «Героям-патріотам вічна слава», «З ВІДДАНІСТЮ 
УКРАЇНІ В СЕРЦІ» та ін.,  що мали на меті 
сформувати в учнів усвідомлення єдності держави, її 
територіальної цілісності та нероздільності її 
багатонаціонального народу.     
   Вчителі звернулися до подій минулих і сучасних, що 
засвідчили вікове прагнення українського народу до 
вільного та щасливого життя. Згадали учні князів 

 Володимира Великого та Ярослава Мудрого, Запорізьку Січ, Українську Народну Республіку, 
проголошення незалежності України, Помаранчеву революцію і, звичайно ж, Революцію 
Гідності та Героїв Майдану та учасників АТО. 
         Уся шкільна спільнота хвилиною мовчання вшанувала пам'ять про загиблих громадян 
України. Вшанували і свого земляка  Гуменюка Олександра,  котрий загинув на Сході України 
26 серпня 2015 року, обороняючи рідну землю.       
    Головне, що учні усвідомили себе невід’ємною частиною українського народу, із його 
історією, звичаями і традиціями. Кожен відповів собі на питання, що для нього є незалежна 
Україна.   

Перший урок  

Крупецький НВК 
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Відповідно до  листа  Департаменту освіти і науки Хме-

льницької обласної державної адміністрації № 2278-

41/2015 від 31.08.2015 учнівський та педагогічний коле-

ктиви  підтримали проект  «З Луганщиною разом» та 

долучитися до його реалізації, зібравши 153 зошити,  30 

олівців, 35 ручок, а також  фарби, альбоми, кольорові 

олівці, гумки, кісточки, підстругачки, щоденники, плас-

тилін.   

 

Шкільна пора — одна з найкращих у житті кожної людини. Це і 

навчання, і пустощі, і цікаво проведений час. Навіть перша 

шкільна любов,  яка здебільшого  буває недовгою,  але 

запам’ятовується назавжди. 

     Школа – це ще й підготовка до дорослого життя. Допомагає у 

цьому учнівське самоврядування, яке неможливе без 

авторитетних лідерів. Вибори саме такого лідера — шкільного 

президента – відбулися у 

нашій школі. 

Цьогоріч на пост шкільного 

президента було два кандидати – Гарбарук Тетяна та 

Ніколайчук Тетяна. 

17 вересня  під час великої перерви приходило 

голосування. Наші виборці, а це учні 9-11 класів та 

педагогічний колектив школи, брали у ньому активну 

участь. Після закінчення голосування виборча комісія 

здійснила  підрахунок усіх голосів. За результатами 

голосування стало відомо,  що Гарбарук Тетяна набрала 

22 голоси, а 

Ніколайчук 

Тетяна - 29 голосів.  Всього взяло участь у 

голосуванні 51 виборець із загальної кількості 62. 

Тож із впевненістю можна сказати, що вибори 

відбулися і ми маємо нового президента школи –  

Ніколайчук Тетяну, ученицю 11 класу!!! 

Отже, вітаємо новообраного президента з 

перемогою  та бажаємо йому впровадити політику 

знань, порозуміння та поваги, яка сприятиме 

покращенню життя  школи.  

ВИБОРИ ШКІЛЬНОГО ПРЕЗИДЕНТА 

З ЛУГАНЩИНОЮ РАЗОМ 
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22 вересня в Україні відзначають День партизанської слави. 

Партизанський рух завжди відображав прагнення народу до 

свободи. Понад п’ятсот з’єднань і сотні загонів народних месників, 

що діяли в тилу ворога під час війни на території України, зробили 

вагомий внесок у визволення країни від фашистських загарбників. 

В цей день учнівським 

самоврядуванням було впорядковано 

могили на території сіл Крупець та Стригани. 

В бібліотеці проведено тематичну виставку, яка відображає 

героїчні сторінки історії. Пройшли уроки мужності для учнів 5-11 

класів, які спрямовані на формування в молоді основ 

гуманістичного світогляду, пріоритетності високих моральних, 

культурних цінностей, утвердження почуття патріотизму й 

національної свідомості. 

ДЕНЬ ПАРТИЗАНСЬКОЇ СЛАВИ 

Рідна природа – це могутнє джерело, з якого 

дитина черпає багато знань, уявлень, 

вражень. Любити природу – це не лише 

милуватися її красою, спостерігати за 

явищами, користуватися дарунками, а й бути 

готовим прийти їй на допомогу. 

З метою активізації роботи з учнівською 

молоддю  щодо формування у неї екологічної культури, 

залучення її до практичної природоохоронної роботи 

з 14 по 18 вересня в Крупецькому НВК проходив Тиждень 

Юного натураліста.  Протягом тижня було проведено ряд 

заходів:  конкурс малюнків на тему: «Нехай земля квітує всюди 

– природу бережімо, люди»,  екологічну вікторину з учнями 2-4 

класів, фотоекскурс «Птах року»,  виготовлення екологічних 

буклетів, учням 9 та 11 класів  було проведено екскурсію  до 

місцевого джерела. 18 вересня  учні 6-7 класів пройшлися 

станціями  Екологічної стежки,  а екскурсоводами були учні 9 

класу, які  сумлінно 

готувались, щоб 

представити до відома 

усю таємничість та цікавість природи, що нас оточує.  

Під час зупинки на станції «Дерево мудрості» учні 

разом із  вчителем біології вирахували, що дуб має 

поважний вік - майже 300 років. На наступній станції 

«Гідрологічна» діти мали змогу визначити фізичні 

показники води: температуру, прозорість, запах. 

Усім дякуємо за взаємодопомогу та гарно 

проведену роботу! Бережіть природу! 

ТИЖДЕНЬ ЮНОГО НАТУРАЛІСТА 

ВІДЕОЗВІТ 

ТИЖНЯ МОЖНА 

ПЕРЕГЛЯНУТИ 

НА САЙТІ 

ЗАКЛАДУ 
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19 вересня на базі нашого закладу відбулося  урочисте 

відкриття районної  спартакіади школярів 

загальноосвітніх навчальних закладів Славутського 

району. В цей день ми радо зустрічали команди шкіл: 

Старокривинського  НВК, Полянського НВК, 

Цвітоського НВО, Улашанівського НВК, 

Миньковецького НВК, Великоскницького НВК, 

Головлівського НВК та команду нашого закладу. 

Присутніх радо привітав голова Славутської районної 

державної  адміністрації Маршук  Богдан  Петрович, 

він зауважив, що молодь – майбутнє нашої держави. До вітальних слів приєднався  начальник 

відділу освіти, молоді та спорту   Славутської районної державної  адміністрації Бойчак 

Дмитро Володимирович: «Вітаю вас на крупецькій землі в такий чудовий, сонячний осінній 

день, бажаю всім учасникам спартакіади олімпійської витривалості, сили духу і нехай 

переможе найкращий...» 

Методист відділу освіти, молоді та спорту Славутської 

районної державної  адміністрації, Ткачук Василь 

Іванович ознайомив з графіком проведення спартакіад з 

різних видів спорту у 2015-2016 навчальному році. 

Зі щирими словами до учасників спартакіади звернулася 

Тетяна Миколаївна Бережна, директор закладу. 

 Напередодні Міжнародного   дня Миру побажала усім 

присутнім мирного неба над головою і наголосила на 

тому, що ми завжди раді зустрічати гостей у нашому 

закладі. 

Після  урочистої частини розпочалися змагання з футболу. 

У нелегкій боротьбі І місце в групі А виборола команда Крупецького НВК, І місце в групі Б – 

Великоскнитського НВК. 

ІІ місце група А – Улашанівський НВК 

ІІ місце група Б – Цвітоське НВО 

ІІІ місце група А – Миньковецький НВК 

ІІІ місце група Б – Старокривинський НВК 

Команди,  які зайняли І місце в своїй групі, вийшли до фіналу, який відбудеться 26 вересня  на 

базі Берездівського НВК. 

Бажаємо командам гідних перемог!  

Спартакіада школярів  

ПЕРЕДЗВІН 
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ВИЩЕ! ШВИДШЕ! СИЬНІШЕ! 



ЛЮДИНА СТВОРЕНА ПРИРОДОЮ ДЛЯ 

МИРУ,  

А НЕ ДЛЯ ВІЙНИ, 

НАРОДЖЕНА ДЛЯ РАДОСТІ, 

А НЕ ДЛЯ ГОРЯ... 

 

Щороку 21 вересня в усьому світі відзначається 

Міжнародний день миру, який був проголошений 

Генеральною Асамблеєю ООН. Цей день 

присвячений укоріненню ідеалів миру як у 

відносинах всередині держав, так і у відносинах 

між усіма державами і народами. 

Раніше для нас, українців, мир – це була повсякденна реальність. На вулицях нашої неньки 

України було спокійно, всі діти ходили до школи, посміхалися. Але відбулися різкі зміни, 

підкралося горе… На Україну напав ворог. І нам, 

українцям, як ніколи, потрібно усіма силами 

боротися за мир щоб нам завжди світило тепле, ясне 

сонечко, щоб небо було завжди чисте та голубе, щоб 

завжди були посмішки на обличчях у людей. 

Події, які відбуваються сьогодні на сході нашої 

країни не залишили байдужими і школярів нашого 

навчально- виховного комплексу. Цьогоріч 22 

вересня усі учні стали активними учасниками 

флешмобу  «МИ ЗА МИР»  

МІЖНАРОДНИЙ ДЕНЬ МИРУ 

Відповідно до листа відділу освіти, молоді та спорту Славутської РДА №315 від 16.09.2015 «Про 

районного заочного  конкурсу робіт юних фотоаматорів «Моя Україно» та з метою 

виявлення, розкриття нових талантів у фотоаматорстві, сприянню подальшого розвитку юних 

обдарувань  учениця 10 класу Гарбарук Тетяна представила 4 різножанрові  фотороботи.  

Конкурсу робіт юних фотоаматорів «Моя Україно»  
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