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     Дорогие ребята, уважаемые учителя! Команда Пресс-центра искренне поздрав-

ляет всех с Новым годом! Желаем вам в наступившем, 2019 году быть в окружении 

исключительно положительных и доброжелательных людей, переживать только 

приятные эмоции, радоваться каждому прожитому дню, дарить радость и улыбки 

окружающим. И пусть этот Новый год станет для Вас особенным. 

Надеемся, наши ученики ярко и с хорошим настроением встретили Новый год, от-

лично провели каникулы и с новыми силами будут добиваться новых вершин, но-

вых побед и новых знаний. Пусть в этом году сбудется то самое заветное желание, 

которое желаешь всем сердцем.  

Приближается волшебный, 

Праздник светлый, Новый Год! 

Принесёт он нам удачу. 

Радость, в каждый дом придёт. 

Под красавицею-ёлкой 

Ты подарок свой найди.  

И заветное желание 

В эту ночь осуществи! 

Ты начни свой год успешно, 

Чтоб идти только вперёд. 

Что в году было плохого, 

Отпусти, оно пройдет. 

И уверенным ты шагом, 

Не боясь любых преград, 

Смело, в Новый Год ступая 

Достигай! Люби! Мечтай! 

         Екатерина Ерёменко, 11-Б 

Многих интересует, каким в целом будет 2019 

год. Вот несколько  напутствий на эту  тему: 
«Свинья сулит удачу и новенькую дачу!»  

«Будет год весьма нелегким, ведь, как ни крути, – полный 

чемодан с деньгами тяжело нести».  

«Много счастья и приятных хлопот вам обещает Свинья в 

Новый год!»  

«Если будешь энергичен, то и год будет отличен».  

«Грядет рост вашего дохода и отдых экзотический в сере-

дине года».  

«В грядущем году будет несколько чудесных дней: день 

вашего рождения и каждый новый наступивший день».  

«Много острых и приятных ощущений».  

«С начала года будет удача различного рода».  

«Новый год принесет шикарные подарки, а каждый денек 

будет ярким!»  

«Спешим огорчить – твои мечты очень скромные, а везе-

ние тебя ждет огромное».  

«Можешь поверить ты, что сбудутся вскоре заветные меч-

ты!» «Свинья готовит вам в году новые открытия и прият-

ные события».  

«В Новом году вы при полном параде – ждет настоящая 

жизнь в «шоколаде».  



 

...дещо про досягнення 
Початок нового року—час підведення підсумків, аналізу здобутих результатів. Коли 

як не зараз потрібно озирнутися, щоб оцінити свою діяльність та поставити нові 

завдання для саморозвитку. За перше півріччя учні, вчителі нашої школи брали 

участь у творчих, інтелектуальних  та професійних конкурсах. Будь-який резуль-

тат— це досвід, який допомагає нам рухатися вперед, до нових перемог. 

      Вітаємо вчителя основ здоров’я 

Самарську Оксану Вадимівну, яка на зо-

нальному етапі Всеукраїнського конкурсу 

«Учитель року 2019» посіла ІІ місце.   

Шкільний колектив вітає з гідним виступом на 

конкурсі.  

Натхнення,  нових перемог, творчих успіхів! 

Вітаємо з перемогою у профорієнтацій-

ній квест-грі «Робітничий орієнтир 

ЕНВК «ЗНЗ-МНВК» серед учнів 10-х 

класів груп допрофесійної підготовки. 

Команда ЕЗОШ 

№2  «ЛІДЕР» одержала перемогу.  

Учні школи, вчителі взяли активну участь у благодійній акції "Грані ДОБРА". 

Наші подарунки вирушили до вихованців Кіровського дитячого будинку. Спасибі 

всім, хто не залишився байдужим! Дякуємо за ваше добре серце! 



Павлов Сергій 8-Б, технічна праця, І місце (вчитель Закржевський В.В.) 

Старцев Максим 8-Б, технічна праця, ІІ місце (вчитель Закржевський В.В.) 

Шкєдов Іван 11-А, технічна праця, ІІІ місце (вчитель Закржевський В.В.) 

Денисова Грета 9-А, обслуговуюча праця, ІІІ місце (вчитель Родіонова Н.М.) 

Мітуріч Поліна 9-А, обслуговуюча праця, ІІІ місце (вчитель Родіонова Н.М.) 

Афанасьєва Альона 9-А, обслуговуюча праця, ІІІ місце (вчитель Родіонова Н.М.) 

Полякова Катерина 9-А, обслуговуюча праця, ІІ місце (вчитель Родіонова Н.М.) 

Грищенко Інна 11-Б, обслуговуюча праця, ІІ місце (вчитель Родіонова Н.М.) 

Лохматова Дар'я 11-Б, обслуговуюча праця, ІІ місце (вчитель Родіонова Н.М.) 

Борисенко Тетяна 10-Б, географія, І місце (вчитель Мірошник Т.О.) 

Єчкало Маргарита 11-Б, географія, І місце (вчитель Мірошник Т.О.) 

Журавський Микита 10-А, географія, ІІ місце (вчитель Мірошник Т.О.) 

Кошилка Микита 10-А, географія, ІІ місце (вчитель Мірошник Т.О.) 

Гончарук Світлана 11-А, географія, ІІ місце (вчитель Мірошник Т.О.) 

Євсюков Микита 11-Б, географія, ІІ місце (вчитель Мірошник Т.О.) 

Юрченко Поліна 11-А, географія, ІІІ місце (вчитель Мірошник Т.О.) 

Глущенко Роман 8-А, німецька мова, ІІІ місце (вчитель Лобова Л.В.) 

Самарський Іван 8-А, німецька мова, ІІІ місце (вчитель Лобова Л.В.) 

Чекоданов Віталій 8-Б, німецька мова, ІІІ місце (вчитель Приходько Т.М.) 

Андрєєв Артем 9-А, німецька мова, ІІІ місце (вчитель Приходько Т.М.) 

Лагода Яна 9-А, англійська мова, І місце (вчитель Вітюгова В.І.) 

Куріщенко Аліна 9-А, англійська мова, ІІ місце (вчитель Вітюгова В.І.) 

Суворова Софія 8-А, англійська мова, ІІ місце (вчитель Паламарчук Н.М.) 

Стаценко Матвій 8-А, англійська мова, ІІ місце (вчитель Паламарчук Н.М.) 

Пільщик Ілля 11-А, англійська мова, ІІ місце (вчитель Паламарчук Н.М.) 

Гончарук Світлана 11-А, англійська мова, ІІІ місце (вчитель Мислюк Т.С.) 

Короткова Ольга 9-А, правознавство, ІІІ місце (вчитель Рябініна Л.П.) 

Гайдукова Юлія 10-Б, педагогіка та психологія, ІІ місце (вчитель Наход С.В.) 

Бочарова Діана 10-Б, педагогіка та психологія, ІІІ місце (вчитель Наход С.В.) 

Єчкало Маргарита 11-Б, педагогіка та психологія, ІІІ місце (вчитель Наход С.В.) 

Сидельнікова Катерина 9-А, юні знавці Біблії, ІІ місце (вчитель Домбровська Н.І.) 

Шепелєв Євген 10-А, юні знавці Біблії, ІІ місце (вчитель Домбровська Н.І.) 

Старцев Максим 8-Б, юні знавці Біблії, ІІІ місце (вчитель Домбровська Н.І.) 

Яценко Павло 10-А, юні знавці Біблії, ІІІ місце (вчитель Домбровська Н.І.) 

Бахаєва Богдана 8-А, юні знавці Біблії, ІІ місце (вчитель Домбровська Н.І.) 

Лохматова Дар'я 11-Б, астрономія, ІІ місце (вчитель Салахова Л.А.) 

Єчкало Маргарита 11-Б, екологія, ІІ місце (вчитель Маковоз І.Г.) 

Борисенко Тетяна 11-Б, екологія, ІІ місце (вчитель Маковоз І.Г.) 

Грищенко Інна 11-Б, французька мова І місце (вчитель Глєбова В.Я.) 

Єчкало Маргарита 11-Б, французька мова ІІ місце (вчитель Глєбова В.Я.) 

Мішина Анна 11-А, 11-Б, французька мова ІІ місце (вчитель Глєбова В.Я.) 

Суворова Софія 8-А, 11-Б, французька мова ІІ місце (вчитель Глєбова В.Я.) 

ВІТАЄМО ПЕРЕМОЖЦІВ ІІ (МІСЬКОГО) ЕТАПУ ПРЕДМЕТНИХ ОЛІМПІАД 



 

Творчі виступи класних колективів у фестивалях «Стежками рідної землі» та 

«Навколо світу» стали яскравою прикрасою шкільного семестру. Кожен виступ—це 

вже перемога! Наші школярі —найкращі! 

1-В клас 

1-А клас 

2-Аклас 



 

7-Б клас 

6-А клас 

10-Б клас 

11-Б клас 



 

   Школьный Пресс-центр  организовал фотовытавку-конкурс “Мир вокруг 

нас”.  Подобные выставки стали традицией. В нынешнем году работы участни-

ков отличались мастерством фотохудожника, интересными сюжетами и качест-

вом выполнения работ. Победителей определяли всеобщим голосованием.  Фото-

работы можно увидеть на выставке в фойе второго этажа(напротив каб 25). 

Представляем победителей конкурса. 

І место— «Красень» 

Зыкин Егор, 6-А класс 

ІІ место — «Як солодко 

спиться», Малышкина 

Милена, 6-Б класс 

ІІІ  место — «Квітка жит-

тя», Гуржий Валерия, 7-А 

класс 


