
 

 
12 вересня 2015 року до дня 

фізичної культури та спорту у 

Києві відбувся перший безкош-

товний  марафон.  Можливо, ідея 

пробігти 5 км спочатку лякала, 

проте бажаючих продемонструвати 

свої сили було чимало. Подолати 

дистанцію виявили бажання 

близько 4,5 тис. учасників, серед 

яких і 15 учнів старших класів 

нашої школи . 

Кожен учасник біля реєстраційної стійки отримав конверт, в якому був особистий номер, 

маршрут забігу та знижка 15% на товари в мережі гіпермаркетів "Епіцентр". А на переможців 

чекали грошові винагороди у 5000 гривень за першість, 4000 за почесне друге місце, на бронзових 

призерів -  2000 гривень. Також кожен з тих, хто потрапив у топ-10 бігунів отримали по 1000 

гривень. 

Організатори та партнери свята пообіцяли щорічно влаштовувати подібні заходи та 

розширювати його масштаби, адже спортивна нація - це здорова нація. Пропаганду здорового 

способу життя прийшли підтримати і заслужені спортсмени України. 

Попри те, що головний приз охочих отримати було чимало, саме представники Хмельницької 

області вибороли головний приз як серед жінок, так і серед чоловіків.   

Драйв, емоціїї та подарунки - це все було цього року, а ось наступного організатори пообіцяли 

влаштувати такий захід, який не дозволить собі проґавити жоден олімпійський чемпіон. 

Подібні заходи вкотре доводять, що займатись спортом та вести здоровий спосіб життя не 

лише корисно для молодого підростаючого покоління, а й неймовірно стильно.  
Слугоцька Анастасія, Батовська Вікторія 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                              Напередодні Дня фізичної культури і спорту, на   

міському                                                              міському стадіоні, відбувся урочистий спортивно-

масовий                                                                       масовий, патріотичний захід «Козацька булава 2015».                         

У                                                                                    Участь у заході прийняли спортивні команди    

району                                                              району, вчителі фізкультури, тренери, районне керів-  

ництво.                                                                   ництво. Головним організатором свята виступив сек-                               

тор             ток молоді та спорту райдержадміністрації.  

         За всіх часів саме здорові духом і тілом люди складали опору суспільства, адже спорт не тільки 

дає здоров'я, він загартовує характер і волю. Деражнянщина завжди славилась своїми спортивними 

талантами, а військові дії на Сході країни довели, що вона має ще й справжніх, мужніх патріотів,  

які мають силу та волю захищати свою землю, свій народ.  

        Від нашого навчального закладу в «Козацькій булаві»  брала участь зведена команда хлопців 

6го та 7го гімназійного класів у складі Жураківського Романа (капітан), Віхтюка Андрія,  Данілкова 

Віталія, Думи Сергія, Рибака Ігора та Савуляка Олексія. Юнаки 

гідно пройшли всі інтелектуальні та силові види змагань і в зага- 

льному заліку посіли почесне друге місце. Вітаємо наших хлопців, 

а також їхніх наставників Бондара В.Ю. та Кирилюка М.І.  

з достойним виступом на районних змаганнях.  

                        Нових вам звершень!                      

                                                                       Данілков Віталій, Дума Сергій  

 

 

 



                                         На допомогу класному     керівникові      

під час проведення місячника 

  

 

Це треба знати... 

 У нашій країні правосторонній рух. Тому автомобілі рухаються з правого боку по 

проїжджій частині. А пішоходи також дотримуються правої сторони на тротуарі. 

 На проїжджій частині людям стояти і розмовляти, ходити і кататися на роликах та 

інших спортивних знаряддях заборонено. 

 Дітям до 14 років на проїжджу частину на велосипедах виїжджати суворо заборонено. 

 Влаштовувати ігри на дорозі категорично забороняється, бо діти, які біжать за м’ячем, 

нічого іншого не помічають і досить часто потрапляють під колеса. 

 Переходити дорогу треба лише у встановленому місці — на переходах. Якщо таких 

нема, то треба стежити за дорогою і переходити лише тоді, коли поблизу нема транспортних 

засобів, а також слідкувати за світловими сигналами повороту, що їх подають машини. 

 На залізничних коліях не можна гратися і ходити по них — це небезпечно. 

 Треба пам’ятати про обов’язки пасажира, коли ви знаходитесь у громадському 

транспорті. 

 Ніколи не перебігай дорогу! Це дуже небезпечно, бо ти можеш перечепитися, 

спіткнутись або послизнутись і впасти, а тим часом швидко наближається автомобіль, який не 

може відразу зупинитися. 

 Навіть на відведених місцях для переходу ніколи не  

метушись і не біжи, а спочатку добре подивися, чи 

всі транспортні засоби зупинились, бо і водії бувають 

різні: один безпечний, а другий втомлений і увага у 

нього притупилась, інший не роздивився світло 

світлофора і продовжує їхати, а ще інший хоче швидше 

проскочити, бо поспішає. 

 Ніколи не переходь дорогу по проїжджій 

частині, якщо є підземний перехід. Він для того й існує, 

щоб вільно рухався транспорт, а пішоходи йому не 

заважали. Підземний перехід для людей досить зручний 

і безпечний. 

 На деяких дорогах є споруда у вигляді моста 

для підняття вгору шляхів сполучення, для переходу чи переїзду через залізниці і т. ін. Це — 

естакада. 

 Ніколи не показуй свого «геройства», перебігаючи дорогу перед транспортом, який 

рухається. Це може для тебе трагічно закінчитися. 

 

                                                        

 

 

 

 



Ти творча і відповідальна 

особистість? 

 Ти хочеш змінити щось у 

своєму життя і житті 

школи? Пиши про все, що 

бачиш… Пиши про все, що 

чуєш… Ми чекаємо на твої 

статті, фоторепортажі, 

вірші, малюнки і обов’язково 

розмістимо їх у наступних 

випусках нашої газети. 

 

      Шановні учителі та учні, 

1 жовтня 2015 року у нашому 

навчальному закладі планується 

проведення дня учнівського 

самоврядування за таким регламентом: 

 

8.30 – шикування школи на лінійку 

9.00 – 9.30 – виховна година -5 хв перерва 

9.35 – 10.05 – година спілкування з     

природою 10 хв перерва 

10.15- 10.45 – урок за розкладом 20 хв перерва 

11.05-11.35 – урок за  розкладом 20 хв перерва 

11.55-        – загальношкільний флешмоб 

 – підведення підсумків 

                           Адміністрація школи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                             

                                                   Розшифруй..ребуси 

 
       
 

 

 

 

 
Уважно подивись на картинки 
     і знайди 10 відмінностей 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

                        УВАГА  АКЦІЇ ! 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

- Чому ти спізнився на урок? 
- Я збирався на риболовлю, але батько мене не відпустив 
- Правильно, батько тобі, звичайно, пояснив, чому не можна 
пропускати школу? 

- Ні, він сказав, що хробаків на двох не вистачить. 
                             *** 
- Я так люто борюсь з моєю уродженою лінню, що коли, нарешті, 
перемагаю, то вже незмога йти до школи... 
                             *** 

- Тому, хто піде першим до дошки, поставлю на бал більше. 
- Йду! Ставте мені трійку! 
                             *** 

- Отже, мої юні партизани - починаю допит по попередній  темі. 

Школяда 
- газета  заснована  в  січні  2004  року 
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Заст. редактора –  Балаушко Юлія 
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Консультанти –  Жураківська І.І., Підгородецька О.В. 
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 Наше  кредо:  

Не  вчи  дерево  рости, 
а  створи  умови  для  його  росту. 

             

             ___________________________________ 

Наша адреса: м. Деражня, вул. Лесі Українки, 9 

-місячник збору макулатури; 

- збір пластикових кришечок; 

-участь у реставруванні  

шкільних клумб; 



                                      
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Шукають всі про вчителя віршІ… 

Аж файли шелестять у павутині. 

Черпають щось в загальному ковші, 

Дивись, і знайдуть… це неважко нині… 

На свято прийдуть вчителя вітать 

Відловленою римою у неті… 

Казатимуть про мудрості печать, 

І про натхнення, що завжди на злеті. 

І захлинатимуться в захваті слова 

Захоплені своєю пишнотою… 

А вчитель? Слуха, дякує, кива… 

І намагається залишитись собою… 

Можливо, то він сам рядки оті 

Колись писав, готуючи сценарій, 

Між гамору сховавшись в самоті 

Тепер з сльози висушує гербарій… 

Переплелись в чуттях його давно 

Одвічні сумніви про вічне і про тлінне… 

Не кине школу , що б там не було, 

Навчати учнів має неодмінно… 

 

Каранда Галина 

Безумовно, професія вчителя дуже важка, 

зате одна з найпотрібніших. Всіх нас багато в 

чому сформувала школа, і, в першу чергу, наші 

педагоги. Важко переоцінити заслуги 

талановитого вчителя, який відкриває перед 

дитиною двері у світ знань, впливає на 

формування його життєвих пріоритетів, 

закладає основи його майбутнього, а значить, 

майбутнього… 

цивілізації. 

 
 

 

(Із опису  професії вчителя 

 в профорієнтаційній 

 статті для дітей) 

 

http://probapera.org/publication/13/6569/z-dnem-uchytelya.html
http://probapera.org/publication/13/13328/dumky.html

