
  

Школьная правда 
Декабрь 2017 

Читайте в номере: 

 

День    гідності та свободи - 2 

До річниці Збройних Сил України - 2 

Перемога справжніх професіоналів - 3 

Тренінговий кабінет - 3 

Інтелектуальні досягнення -  4-5 

Співоча перемога - 6 

Учиться быть журналистом - 6 

Подарки ко Дню Святого Николая –6 

16 днів проти насилля - 6 

Фестиваль казок - 7 

Свято наближається - 8 

Фотовыставка –конкурс - 9 

Проба пера - 10 

 



2 

     Завершается школьное полугодие. Коллектив активно живет своей жизнью, решая 

насущные проблемы, участвуя в городских мероприятиях,  создавая свои добрые 

традиции. О событиях второй четверти расскажем в декабрьском номере «Школьной 

правды». 

День Гі́дності та Свобо́ди — свято в Україні, що 

відзначається щороку 21 листопада на честь початку 

двох революцій: Помаранчевої революції (2004 року) 

та Революції Гідності (2013 року). Є наступником 

свята Дня Свободи, що відзначалося 22 листопада на 

честь Помаранчевої революції у 2005—2011 роках. 

Встановлене «з метою утвердження в Україні ідеалів 

свободи і демократії, збереження та донесення до 

сучасного і майбутніх поколінь об'єктивної інформації 

про доленосні події в Україні початку XXI століття, а 

також віддання належної шани патріотизму й 

мужності громадян, які восени 2004 року та у 

листопаді 2013 року — лютому 2014 року постали на 

захист демократичних цінностей, прав і свобод 

людини і громадянина, національних інтересів нашої 

держави та її європейського вибору…»   21 листопада 

в актовій залі школи пройшла урочиста лінійка, 

присвячена Дню гідності і свободи. Разом з класними 

активами нашої школи в ній взяли участь представники 

учнівського самоврядування всіх  шкіл  міста, 

педагоги, волонтери, представники міської влади. 

Учні ЗОШ №2 та гості взяли участь у церемонії 

покладання квітів до Пам'ятного знаку "Герої нашого 

часу"      

    1 грудня  в спортивній залі школи пройшли змагання, присвячені 26 річниці Збройних сил 

України. В них взяли участь збірні команди  10-11 класів та команда  дівчат 11-Б класу. 

Учні змагалися  в майстерності  володіння автоматом, стрільбі та спортивно-військовій 

естафеті. За підсумками всіх етапів перемогу одержала  команда… дівчат! Другими 

були  учні 11-В класу, третє місце – 10-Б клас. 
 

   

 

 

    

До річниці Збройних сил УкраїниДо річниці Збройних сил УкраїниДо річниці Збройних сил України   

          Вітаємо команду нашої школи за заняте    ІІ місце   у військово-спортивному 

святі,  присвяченому     26-й    річниці Збройних Сил України та ІІ місце у міському 

конкурсі “Козацький гарт” 

 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%B0_%D1%82%D0%B0_%D0%BF%D0%B0%D0%BC%27%D1%8F%D1%82%D0%BD%D1%96_%D0%B4%D0%BD%D1%96_%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%96
https://uk.wikipedia.org/wiki/21_%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%87%D0%B5%D0%B2%D0%B0_%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%B3%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%A1%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%B8


3 

   Щороку серед вчителів проводиться конкурс «Учитель року». Конкурс має на меті виявити 

педагогів, готових до реформування освіти. Освітяни демонструють свою майстерність та професіо-

налізм. Журі конкурсу аналізують методичний рівень вчителів, вивчають практичний досвід. 

Участь у професійному конкурсі потребує неабияких зусиль. На сьогодні відбулося урочисте 

нагородження конкурсантів міського етапу Всеукраїнського конкурсу «Учитель року-2018», яке пе-

ретворилося в свято педагогічної творчості. 

   Дуже приємно, що переможцями (І місце) визначені педагоги: в номінації «Українська мова та 

література» - Пелипенко Світлана Іванівна; в номінації «Фізична культура» - Корнієнко Вік-

тор Іванович. Вони представлятимуть педагогічну спільноту міста на обласному етапі конкурсу.  

Дякуємо за перемогу, шкільний колектив пишається вами! 

Перемога справжніх професіоналівПеремога справжніх професіоналівПеремога справжніх професіоналів   

 У березні 2017 року Проектом  “Консультування з ВІЛ/СНІДу та підтримка інституцій” GIZ в 

Україні у партнерстві з Міністерством освіти і науки України,  було оголошено від-

бір  загальноосвітніх навчальних закладів Запорізької області для обладнання на їх базі сучасних 

тренінгових кабінетів.  Технічно облаштовані сучасні тренінгові кабінети призначені  для прове-

дення шкільних уроків/позакласних годин в форматі тренінгів, інтерактивних семінарів, тематич-

них уроків, батьківських зустрічей та інших освітніх заходів та ініціатив, спрямованих на профілак-

тику ВІЛ-інфекції та популяризацію здорового способу життя, пропагування толерантного ставлен-

ня та захисту прав людини, а також інтеграцію та підтримку дітей з числа сімей, які опинилася в 

складних життєвих обставинах. 

     У листопаді 2017 року в шкільний кабінет №50  було  надано сучасні меблі (столи, стільці, 

шафи, полички), техніка (ноутбук, принтер/сканер/копір, проектор), маркерна дошка, фліпчарт, 

коркові дошки, валіза модератора.  

Тренінговий кабінет Тренінговий кабінет Тренінговий кабінет №50№50№50   
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Інтелектуальні досягненняІнтелектуальні досягненняІнтелектуальні досягнення   
   У листопаді стартував Всеукраїнський тур предметних олімпіад. Учні нашої школи гідно 

представили свій заклад у міському етапі. Разом зі своїми керівниками готуються до наступного 

етапу. Ми пишаємося вами, інтелектуальна еліта ЗОШ №2, вдячні педагогам за натхненну 

працю! 

Самарський Іван 7-А українська мова та література Пелипенко С.І. ІІІ м 

Глущенко Роман 7-А математика Вінницька Л.М. ІІІ м. 

Бахаєва Богдана 7-А юні знавці Біблії Домбровська Н.І. І м. 

Старцев Максим 7-Б юні знавці Біблії Домбровська Н.І. ІІІ м. 

Куріщенко Аліна 8-А англійська мова Вітюгова В.І. ІІ м. 

Лагода Яна 8-А англійська мова Вітюгова В.І. ІІ м. 

Смірнова Анна 8-Б 
українська мова та література Бікмєєва Л.М. ІІІ м 

російська мова талітература Дзюбенко О.А. ІІІ м 

Томєско Олександр 8-Б хімія Давиденко О.В. ІІ м. 

Шишко Вікторія 8-Б обслуговуюча праця Родіонова Н.М. І м. 

Штепа Оксана 9-А обслуговуюча праця Родіонова Н.М. І м. 

Борисенко Тетяна 9-Б 

французька мова Лобова Л.В. ІІ м. 

історія Рябініна Л.П. ІІІ м 

географія Мірошник Т.О. І м. 

біологія Маковоз І.Г. І м. 

Зотова Анастасія 9-Б обслуговуюча праця Родіонова Н.М. ІІ м. 

Шепелєв Євген 9-Б юні знавці Біблії Домбровська Н.І. ІІ м. 

Гончарук Світлана 10-А 
англійська мова Мислюк Т.О. ІІІ м 

географія Мірошник Т.О. ІІ м. 

Пільщик Ілля 10-А англійська мова Паламарчук Н.М. ІІ м. 

Мішина Анна 10-А французька мова Глєбова В.Я. ІІ м. 

Юрченко Поліна 10-А географія Мірошник Т.О. ІІІ м. 

Міхальова Олена 10-А юні знавці Біблії Домбровська Н.І. ІІ м. 

Шкєдов Іван 10-А технічний труд Закржевський В.В. ІІм. 

Манохіна Катерина 10-Б українська мова та література Пелипенко С.І. ІІ м. 

Крісюк Неллі 10-Б 

українська мова та література Пелипенко С.І. ІІ м. 

російська мова талітература Дзюбенко О.А. ІІ м. 

українська мова та література Пелипенко С.І. ІІІ м. 

Єчкало Маргарита 10-Б 

французька мова Глєбова В.Я. ІІ м. 

географія Мірошник Т.О. І м. 

екологія Маковоз І.Г. ІІІ м. 

педагогіка та психологія Наход С.В. І м. 

Грищенко Інна 10-Б 

французька мова Глєбова В.Я. ІІІ м. 

обслуговуюча праця Родіонова Н.М. І м. 

педагогіка та психологія Наход С.В. ІІІ м. 

Лохматова Дар'я 
10-Б 

обслуговуюча праця Родіонова Н.М. ІІ м. 

 астрономія  ІІІ м. 

Ковальська Анастасія 
10-Б 

математика Вінницька Л.М. ІІ м. 

 педагогіка та психологія Наход С.В. ІІІ м. 

Овсієнко Маргарита 11-А 

хімія Давиденко О.В. ІІІ м. 

фізична культура Корнієнко Л.Ф. І м. 

екологія Маковоз І.Г. І м. 
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Підошва Вадим 11-Б 
англійська мова Вітюгова В.І. ІІ м. 

фізична культура Корнієнко Л.Ф. ІІ м. 

Мариняк Юлія 11-Б 
географія Мірошник Т.О. І м. 

економіка Кретиніна С.Ю. ІІІ м. 

Бойчун Вероніка 11-Б 

географія Мірошник Т.О. ІІ м. 

екологія Маковоз І.Г. ІІІ м. 

педагогіка та психологія Наход С.В. ІІІ м. 

Кабаєва Анна 11-Б 
географія Мірошник Т.О. ІІІ м. 

обслуговуюча праця Родіонова Н.М. І м. 

Горобець Максим 11-Б технічний труд Закржевський В.В. ІІІ м. 

Гусак  Дмитро 11-Б технічний труд Закржевський В.В. ІІІ м. 

Жаврід Маргарита 11-Б креслення Радєва С.В. ІІІ м. 

Маляренко Маргарита 11-Б географія Мірошник Т.О. ІІ м. 

Харченко Анна 11-Б географія Мірошник Т.О. ІІІ м. 

Паламарчук Дар'я 4-А Міжнародний конкурс ім. П.Яцика Галкіна Л.Ф. ІІІ м. 

Крісюк Неллі 10-Б 
Міжнародний конкурс ім. П.Яцика 

Пелипенко С.І. ІІІ м. 

Ситник Павло 6-Б 
Міжнародний мовно-літературний конкурс 

ім. Т.Шевченка 
Васильковська О.О. ІІ м 

Манохіна Катерина 10-Б 
Міжнародний мовно-літературний конкурс 

ім. Т.Шевченка 
Пелипенко С.І. ІІ м. 

Смірнова Анна 8-Б 
Міжнародний мовно-літературний конкурс 

ім. Т.Шевченка 
Бікмєєва Л.М. ІІІ м. 

Воробйова  

Анастасія 
5-А 

Всеукраїнський конкурс творчих робіт 

«Космічні фантазії»(номінація «Літературна 

творчість та журналістика») 

Пелипенко С.І. І м. 

Маляренко Дар'я 5-Б 

Всеукраїнський конкурс творчих робіт 

«Космічні фантазії»(номінація «Літературна 

творчість та журналістика») 

Халілєєва Я.С. ІІ м. 

Стуров Данило 
4-А 

Всеукраїнський конкурс творчих робіт 

«Космічні фантазії»(номінація «Прикладне 

мистецтво» 

Галкіна Л.Ф. І м. 

Танків Марія 1-Б 
Всеукраїнський конкурс творчих робіт 

«Космічні фантазії»(номінація «Прикладне 

мистецтво» 

Пєршина І.В. І м. 

Денисов Ілля 3-Б 
Всеукраїнський конкурс творчих робіт 

«Космічні фантазії»(номінація 

«Образотворче мистецтво» 

Білогурова Л.М. ІІ м. 

Борисенко Тетяна 9-Б 
Обласний етап Всеукраїнської краєзнавчої 

експедиції учнівської молоді „Моя Батьків-

щина – Україна”  

Рябініна Л.П. І м. 

Путілін Роман 5-Г 
Обласний етап Всеукраїнської краєзнавчої 

експедиції учнівської молоді „Моя Батьків-

щина – Україна”  

Руденко І.Г. ІІ м. 

Митурич Поліна 8-А 

Обласний етап Всеукраїнської краєзнавчої 

експедиції учнівської молоді „Моя Батьків-

щина – Україна”  

Козлова О.І. ІІІ м. 

    Щорічно школярі беруть участь у різноманітних інтелектуальних та творчих конкурсах.  

І хоча закінчується тільки І семестр, попереду ще багато турнірів, змагань і, впевнені, 

яскравих перемог. 
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   Участники  городского семинара лидеров 

ученического самоуправления и педагогов-

организаторов познакомились с парофессией 

журналиста. В ходе обсуждения они назвали 

качества, которыми должен обладать журналист, 

"плюсы" и "минусы" профессии, а главное сами 

побывали в роли журналиста. Об этом очень скоро 

мы узнаем из новостного репортажа, который стал 

совместным продуктом нашей рабочей группы.  

  P.S. Спасибо юным журналистам кружка ЭМАН за 

качественную и плодотворную работу на семинаре. И 

ждём в свою семью новых участников.  

                            Информация руководителя семинара, Елены Андреевой 

Учиться быть журналистомУчиться быть журналистомУчиться быть журналистом   

    Участие в благотворительных акциях для 

учащихся нашей школы становится обычным 

явлением. Традиционно в середине декабря, ко Дню 

Святого Николая, школьники активно включаются в 

акцию «Подарок детскому дому». Для 

воспитанников Запорожского православного 

детского дома «Надежда» были отправлены 

поздравительные открытки, сладости, фрукты, 

продукты питания, моющие средства и многое другое.  Благодарим всех за милосердие и активную 

Подарки ко Дню Святого НиколаяПодарки ко Дню Святого НиколаяПодарки ко Дню Святого Николая   

  З 27.11. по 12.12.2017 року в ЕЗОШ №2 проводилась акція «16 днів 

проти насильства». Протягом двох тижнів було проведено 

акцію «Червона стрічка» (01.12.17) та Тиждень права  (04.12.-08.12.17). 

До участі залучені учні 1-11 класів. 

  Роз'яснювальна робота щодо профілактики насилля серед учнів, або в 

сім'ї проводиться соціально-психологічною службою школи постійно. 

Спостерігається підвищення рівня інформованості учнів. Якщо трапля-

ються  випадки прояву насилля, необхідно звертатися до класного керів-

ника, шкільного психолога, адміністрації школи.  

 Тренінгові заняття показують, що проблеми виникають, коли уч-

ні намагаються самоствердитися, ображаючи інших. На жаль, конфліктів між школярами досить багато. І 

тільки спільними зусиллями ми зможемо покращити мікроклімат в колективі. 

Разом проти насилля  та  громадянські обовРазом проти насилля  та  громадянські обовРазом проти насилля  та  громадянські обов’’’язкиязкиязки   

 Яскравою подією стала виставка  

творчих робіт “Космічні фантазії” та 

міський конкурс «Моя новоріч-

на  мрія», де були представлені різ-

номанітні  роботи учнів. Найбільш 

активними виявилися учні початко-

вої школи. Вони вибороли 8 призо-

вих місць. 

 

 

 

Вітаємо вокальний ансамбль «Камертон»(керівник Римар Л.А.) за заняте І місце в обласно-

му фестивалі-конкурсі вокального мистецтва «Зіркове сяйво». 
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    Одним из самых ярких событий школьной жизни является традиционный фестиваль 

«Ми до тебе, казко, в гості завітаєм!» Свои выступления уже показали творческие 

коллективы 1-4 классов, продемнстрировав яркие костюмы, музыкальное оформление, 

артистизм. Зрители получили настоящее удовольствие от прекрасных выступлений, а 

члены жюри конкурса отметили  талантливых ребят, назвав лучших артистов.  

      Представляем турнирную таблицу результатов: 

І место—2-Акласс (кл. руковод.—Литвин Е.Н.), 4-А класс (кл. рук.—Галкина Л.Ф.) 

ІІ место—1-А класс (кл. рук.—Яшина Е.В.), 3-А класс (кл.рук.—Самойлович  Н.И.) 

ІІІ место—1-Б класс(кл. рук.—Першина И.В.), 4-Б кл.(кл. рук.—Андрусишина Н.В.) 

    Гран-при фестиваля среди учащихся начальной школы завоевал коллектив 2-В 

класса (кл. руководитель—Ушакова И.С.) 

 

Сказочный фестивальСказочный фестивальСказочный фестиваль   

     

  24 ноября во всем мире— “черная 

пятница»! А в нашей школе—вторая 

тематическая пятница—  “Люди в 

черном».  

Готовим  костюмы на новогоднюю 

тематику.  

   Быть стильным можно в любых 

костюмах! 
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Праздник приближаетсяПраздник приближаетсяПраздник приближается   

Дорогие ребята! Уважаемые  коллеги!  

   От всего сердца поздравляю вас с наступающим 

Новым годом!  Хочу поздравить вас с наступающим 

Новым годом! Пусть он принесет благополучие и 

уверенность в завтрашнем дне, новые знакомства и 

счастливые события! Пусть радует каждым своим часом 

и минуткой, преумножая все хорошее! Желаю войти в 

этот новый год с чудесным позитивным настроением, 

чистыми помыслами, с убежденностью в свои силы! 

Пусть всё, что намечено обязательно осуществится! И 

появятся новые мысли и идеи! Близкие, родные, друзья 

всегда будут поддержкой. И все плохое останется в 

прошлом!  Всему моему родному школьному 

коллективу желаю процветания, новых побед! 

Леонид Воробьев, директор ООШ №2 

    Год Собаки всегда отличается от своих «предшественников» стабильностью, гармоничностью и 

умиротворенностью. За 365 дней, которые проходят под знаком этого животного, обычно не 

происходит ни серьезных катаклизмов планетарного масштаба, ни других потрясений.  

   Собака помогает в начинаниях 

творцам и созидателям, а также 

обогащает и насыщает мир. 

Сопроводительной атрибутикой 2018 

года выступят желтый цвет и стихия 

Земли. Вместе они будут являться 

символами:  

жизненной энергии; достатка;  

верности семье, чести, долгу;  

надежности; благополучия; 

основательности; стабильности; 

уверенности; энтузиазма.  

Становится понятно, что следующий 

год ознаменует собой время 

грандиозных свершений и добрых дел...  

    Мы спросили наших учащихся, каким они представляют современного Деда Мороза. Ожидали 

получить самые фантастические ответы. Казалось, вот где детская фантазия могла разгуляться… 

    Результаты опроса превзошли наши ожидания. Оказывается, большинство ребят считают, что в 

образе Деда Мороза ничего не надо менять, и он прекрасно выглядит в красном плаще, меховой 

шапке, с густой бородой и самое главное - с большим мешком подарков.  

    Мы желаем всем встретить Новый год  с хорошим настроением, в компании добрых друзей, 

получить заветный подарок от Деда Мороза, а может, и самим на короткое время им стать и 

совершить  маленькое чудо для своих близких. Пусть сбудутся все ваши желания, а Желтая Собака 

обязательно станет счастливым талисманом! 

Вітаємо волейбольну команду дівчат з перемогою в міських змаганнях (тренери: Корнієнко 

Л.Ф., Корніїнко В.І.). Наші спортсменки  в шостий раз вибороли перемогу! 
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Братьям нашим меньшим посвящается!Братьям нашим меньшим посвящается!Братьям нашим меньшим посвящается!   

    По инициативе школьного Пресс-центра  в декабре  была представлена выставка– конкурс 

фотографий «Эти забавные животные». Авторские фотографии своих домашних любимцев 

представили ребята с 5 по 11 класс.  

   Ребята живо откликнулись на идею создания выставки и презентовали свои работы. На конкурс 

было заявлено 41 фоторабота, а также коллективная работа-коллаж. Интересный сюжет, 

оригинальное название, небольшой рассказ о своем любимце - все эти составляющие позволили 

выделить  лучшие, по мнению учащихся, фотографии. Немаловажным условием  стало и 

соответствие критериям конкурсной работы: качество фотографии, формат А-4, оригинальность 

сюжета. 

     Выставка привлекла к себе большое внимание всего школьного коллектива.  

Счетная комиссия Пресс-центра пересчитала 4 168 жетонов с номерами конкурсантов. Особой 

активностью отличались классные коллективы, отдавшие свои голоса за работу одноклассника. 

Здесь особенно проявилось чувство 

коллективизма. 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мы провели опрос и о понравившихся фотографиях и среди 

учителей. Лучшей была признана  фоторабота «Мисс Ретро». 

 

Призеров конкурса ждут призы. 15 лучших работ будут 

размещены на выставке в фойе на втором этаже (напротив каб. 

25). 

 

Благодарим всех за активное участие в вставке! 

І место  - 584 голоса   

«Дуже смачний борщ!» 

Малышкина Милена,  5-Б  
ІІ место  - 408 голосов 

«Несу службу 

Деревянко Настя,7-Б  

ІІІ место - 282 голоса 

«Поиграем в прятки?» 

Свинцова Кира,6-В  

   «Мисс Ретро» 

Пызин Данил, 5-Б  
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Проба пераПроба пераПроба пера   

                   Дружба 

       Дружба кажется простой, 

      - Мне сказал один чудак. 

       Я сказал ему: « Постой, 

       Я вот думаю не так. 

       Дружба — это тяжело, 

       Не легко, не просто. 

       Дружба - это как уменье, 

       Если дружить правильно. 

       Она на вкус – варенье. 

       Если ошибку допустить, 

       Можно друга упустить. 

 

А вернуть не так-то просто 

Вину надо загладить. 

Верность другу показать, 

Быстро всё исправить». 

Преподнёс чудаку урок, 

Прозрел, смысл здесь глубок. 

Мыслью этой он проникся 

С тех пор  сильно изменился.  

 

  Глущенко Роман, 7-А, победитель го-

родского конкурса авторского творчес-

тва “Струны души” 

Над выпуском работали: 

Лохматова Дарья, 10-Б 

Паукова Елизавета, 6-Б 

Свинцова Кира, 5-Б 

Пиун Анна, 7-Б 

Гилетина Руслана, 7-А 

Кабаева Анна, 11-Б 

Крисюк Нелли, 10-Б 

 

Благодарим за поддержку: 

Рымарь В.В. 

Павлюк С.И. 

 

Главный редактор - Матвеева В.В. 

 

http://www.en-oosh2.com 


