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Традиційно наприкінці третьої чверті  у школі  відбувся  День  дублера. Вже восьмий рік по-

спіль учні 8-11 класів в цей день виконують обов`язки не тільки педагогів, але й адміністрації 

школи.  

 

   З наближенням весняних канікул учні радіють не тільки тижню вихідних, але і майбутній події. 

Ми поспілкувалися з учнями нашої школи, які викладали в інших класах, і ось що ми почули: "Ідея 

- відмінна. Організатори - молодці, дали можливість дітям відчути себе в ролі вчителя, спробувати 

щось нове в житті». Викладати - нелегко, незалежно від класу та предмету.  

Цікаво спостерігати за підлітками, які за два тижні до дня дублера вже починають метушитися, під-

бігати до вчителів, "бронювати місце", щоб раптом хтось не зайняв твою посаду. Якщо «взяв» мо-

лодшу школу - то береш на себе величезну відповідальність за дітей. Але найголовніше - це відчу-

вати себе впевнено і спокійно в будь-якій ситуації, незалежно від того, який клас у тебе перед очи-

ма. Вмінню вирішувати нарізноманітніші проблеми—цьому вчилися наші учні вже сьогодні. 

   З одного боку здається, що це - веселий день, з іншого - дуже відповідальний. Ти в цей чудовий 

день - учитель. І повинен подбати як про свою промову, так і про свій зовнішній вигляд, намагатися 

бути гідним цієї найважливішої професії! 

     В умовах реформування української школи такий досвід—дуже важливий  як для учнів, так і для 

вчителів та адміністрації. Можливо, сьогоднішні учні завтра стануть реформаторами в освіті, щоб 

продовжити навчання та виховання активних, всебічно розвинених дітей, справжніх громадян 

України. 

    Закінчення учбової чверті пройшло чітко, по-діловому,  і в цьому заслуга всіх учасників цього 

тематичного дня. 

 

Вчимося  самоврядуванню! 

Адміністрація школи 

Урок фізкультури у 7-А класі У вчителя багато функцій  

Урок у початковій школі 
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Запроваджуємо нові традиції 

За підтримки адміністрації школи Радою лідерів учнівського самоврядування  було розроблено про-

ект «Тематичні дні в одязі». Один раз на місяць школярі дотримуються певного, заздалегідь узго-

дженого стилю в одязі. Такий експеримент вперше проводиться в нашій школі. Проект має на меті: 

показати, що і в єдиному стилі можна виглядати красиво, не втрачаючи при цьому власної індивіду-

альності. 

    Найактивніші класні колективи набирають бонуси, які можна буде обміняти на призи. Головний 

приз - вихідний день серед робочого тижня для всього класу. 

Нагадаємо, як перетворювалися наші учні і вчителі в останній день кожного місяця: 

24.11 - Джинсова п'ятниця 

22.12- Новорічний бренд 

27.01 - П'ятниця в піджаках 

23.02 - Шарф + галстук 

16.03 - Українська п'ятниця 

27.04 - Famile look (сімейний погляд, тобто клас вирішує в своєму колективі, в якому стилі буде ви-

глядати) 

   Наприкінці квітня буде дуже цікаво спостерігати за творчим перевтіленням кожного класу. 

   Нові проекти—нові традиції: цікаво—свідомо—корисно.  
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Есть идея? 

        По инициативе Пресс-центра в школе был проведен опрос—сбор идей. Цель его—собрать 

идеи по улучшению школьной жизни, облагораживанию помещений и пришкольной территории. В 

течение месяца учащиеся, их родителя,  учителя предлагали свои идеи. Что же из этого получи-

лось? 

Ребята предлагают: 

Организовать сбор макулатуры в течение года, а не один раз (Рогожина Анна, 6-А) 

Организовать школьное радио (Огнева Настя, 6-В) 

Конкурс талантов (Хмилевская Дарья, 8-В) 

Больше спортивных соревнований (Германенко Дима, 9-Б) 

Больше конкурсов (Фадеева Анна и Дикарева Вероника, 2-А) 

Уроки природы  проводить на улице (Фадеева Анна и Дикарева Вероника, 2-А) 

Оборудовать в школе тренажерный зал (Антоненко Лиза, 11-В) 

Организовать живой уголок (Антоненко Лиза, 11-В) 

Бесплатная еда в столовой, социальное равенство (Григоренко Богдан, 9-Б) 

Обновление преподавательского коллектива (Григоренко Богдан, 9-Б) 

    Но самая интересная идея была выдвинута неизвестным автором, который предложил сделать в 

школе шоколадный фонтан. Вот было бы здорово! 

     Надо сказать, что с результатами опроса познакомился директор школы, Воробьев Л.М. Все они 

были приняты к сведению, а некоторые получили поддержку и одобрение.  

   Совместными усилиями можно сделать школьную жизнь интересней. 

  

Р.S. Пресс-центр продолжает 

сбор идей. О своих идеях вме-

сте с готовностью их реализо-

вывать сообщайте нам ( лидер 

комиссии—Паукова Елизавета

(6-Б класс) или в каб. 21 

(Матвеевой В.В.), а также в 

комментариях на странице Fa-

cebook  в группе ЛИДЕР 

 

Паукова Елизавета, 6-Б 

   З 26 по 31 березня 2018 року в м. 

Черкаси проходив ІV (етап) Всеукра-

їнської учнівської олімпіади з біології. 

ІІІ місце на державному рівні отрима-

ла учениця нашої школи Борисенко 

Тетяна (9-Б клас)  та її наставник, 

вчитель біології  Маковоз І.Г.  

  Адміністрація школи, педагогічний 

колектив та учні вітають Вас з пере-

могою у Всеукраїнській учнівській 

олімпіаді.  Бажаємо подальших 

успіхів. Ви наша гордість і ми пи-

шаємося вами!  

   Дякуємо Вам!!! 

Вітаємо з перемогою! 



5 

     Був собі папір і сумно, як і весь інший, чекав свого часу потрапити на звалище (бо вкрай рідко 

справждувались мрії паперу на друге життя). Та одного дня він дуже зрадів, коли побачив своїх гос-

подарів, які відсортували сміття. Саме тоді в нього з’явилась надія стати ще чимось крім пилу та 

бруду.  

     І  ось його, спакованого, несуть до газелі, що відвозить макулатуру на переробку. Де-

сять,..п'ятдесят,... сто,...сто тридцять вісім кіло.. Машина від'їжджає, а еко-активісти 6-Б міркують, у 

що вкласти зароблені за відсортований папір кошти. 

    На іншому краю цього ж міста знаходиться Благодійний фонд захисту тварин «Надія», де щодня 

турбуються про тварин, які потрапили в складні життєві обставини. То ж, не вагаючись, школярі 

вирішують допомогти фонду харчами та грошима на підтримку постояльців. 

   Про що це все...?! Про те, що у нас з вами під ногами і у смітниках лежить те, що при свідомому 

сортуванні може стати ресурсом для будь-яких позитивних починань! 

    І   з кожним фантиком та викинутим чеком ми робимо свій вибір. 

Паукова  Єлізавета, 6-Б 

Історія сортування та волонтерства 

Учні 6-Б класу вирішили зробити добру справу: самотужки зібрали макулатуру, а  зароблені гроші 

віддати у притулок для тварин 

   Директор Благодійного Фонду захисту тварин “Надія”, Довмат І.В. висловлює подяку учням 6-Б 

класу ЕЗОШ №2, їх батькам та класному керівникові Тетеріній Л.А. за  волонтерську діяльність, 

виховання гуманного ставлення до тварин та свідомий життєвий вибір. 
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Активные дети—успешные дети 

    Ни для кого не секрет, что занятия спортом укрепляют дух и тело, делают человека успешным 

в жизни. Спартакиада нынешнего учебного года финиширует, и   команда нашей школы идет к 

нему с  неплохими результатами. 

По результатам городской спартакиады сборная спортс-

менов имеет следующие результаты: 

I место по футболу, баскетболу (девочки), волейболу

(девочки), теннису. 

IV место— по баскетболу среди юношей 

ІІ место в городских соревнованиях «Казацкий гарт» . 

   

В олимпиаде по физкультуре 2017-2018 уч. года: 

I место—Овсиенко Маргарита (11-А) 

II место  - Пидошва Вадим (11-Б) 

 

Впереди  - зональные соревнования по волейболу, област-

ные соревнования по баскетболу среди девочек, а также 

состязания по теннису. 

Удачи нашим спортсменам и их тренерам!  

Победители в городских соревнова-

ниях по теннису:  

Корниенко В.И. (2 место в кат.45+) 

Гора Дмитрий(10-В), Овсиенко Мар-

гарита, Бизяев Вячеслав(11-А) 

 Совсем недавно в школе состоялись 

соревнования по качанию пресса. 

Победителями стали представители 

классов(по 2 мальчика и 2 девочки), 

которые показали наибольшее коли-

чество раз за  одну минуту. 

Результаты   состязаний: 

 5-Б—204 раза 

 6-Б—229 раз 

 7-Б—232 раза 

 8-Б—195 раз 

 9-А—173 раза 

 10-Б—205 раз 

 11-А—193 раз 

 

   В личном первенстве  

    победителя    ми стали: 

  Сидоренко Валерия(6-Б)—65 раз 

  Васильева Елена(7-Б)—65раз 

  Суворова София(7-А) - 64раза 

  Павлов Сергей(7-Б) - 63раза 

  Андрицуляк Данил(7-Б) - 65раз 

  Яровой Илья(8-Б) - 63раза 

           

                             Кабаева Анна, 11-Б 

Железный пресс 

Спорт—это жизнь! Присоединяйтесь к спортивной школьной семье, чтобы сделать 

свою жизнь полноценной! 
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   Городские соревнования Всеукраинского фестиваля Дружин юных пожарных тради-

ционно проводятся весной. Команда нашей школы “Фитиль”  является многократным 

победителем состязаний креативных  ребят, способных и на сцене спеть, и с брандс-

пойтом справиться. 

   Поздравляем команду ДЮП ООШ №2 “Фитиль”  и их руководителей Павлюк С.И., 

Закржевского В.В. с победой!  

   Желаем успехов и удачного выступления во  ІІ этапе состязаний! 

Победителям—УРА! 

Состав команды ДЮП: 
 

Шепелев Евгений (9-Б) 

Крисюк Нелли (10-Б) 

Евсюков Никита (10-Б) 

Литвин Данил (10-А) 

Сидельникова Екатерина (8-А) 

Митурич Полина (8-А) 

               

                       Лысаченко Лев, 10-А 
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 Напередодні Великодня з особливими 

почуттями відгукнулися зібрати смако-

лики для бійців на сході учні та педаго-

ги школи.  Участь у благодійній акції 

«ВЕЛИКОДНІЙ  КОШИК» стала тра-

диційною. 

 Волонтерам ГО «Передова» було пере-

дано 22 кг святкових смаколиків, соло-

дощів для нашіх бійців. 

Свято повинно бути у кожного! 

Великодній кошик 

   Сообщаем всем ребятам и взрослым, принявших участие в благотворительной акции в помощь 

Саше Карапетрову: президент УС Нелли Крисюк и ученики 6-Б и 6-В классов навестили Сашу и 

передали ему заработанные на ярмарке деньги.  

   Помощь была также оказана ученику 2-Б класса Диме Вобликову, который вот уже 3 месяца бо-

рется с тяжѐлой болезнью. Деньги, вырученные учениками начальной школы в ходе ярмарки, были 

переданы Диминой маме. 

    ПЕРЕДАЁМ ВСЕМ СЛОВА СЕРДЕЧНОЙ БЛАГОДАРНОСТИ и ПРИЗНАТЕЛЬНОСТИ ОТ МА-

ЛЬЧИКОВ и ИХ РОДИТЕЛЕЙ!!!  

Крисюк Нелли, 10-Б 

Добрых дел много не бывает 



9 

     Весна—время года, когда просыпается природа, расцветают цветы. В нашу школу тоже пришла 

весна вместе с умницами и красавицами, участниками конкурса «Маленькая леди-2018». Меро-

приятие состоялось в рамках проведения предметной недели эстетики.  Ученицы  начальной школы 

(3-4 классов) продемонстрировали свои умения представить себя, свои таланты,  выступать на пуб-

лике и вести светскую  беседу. И конечно же— классическое дефиле. Все девочки были красавицы 

и просто умницы! Интересно, что в жюри конкурса оценивала выступление девочек победительни-

ца конкурса «Маленькая леди-2012» - Крисюк Нелли, ученица 10-Б класса. 

Наши поздравления победительнице конкурса - АРИНЕ СУХОРУКОВОЙ, 4-А класс. 

                                                                                                                                      Рясна Валерия, 11-А 

Красавицы и умницы 

     Рады поздравить победителей творческого конкурса, результаты которых уже известны. 

В конкурсе творческих работ «Подаруй мені казку» сочинения наших ребят были высоко оцене-

ны: 

І место: Глущенко Роман, 7-А класс—руководитель Милашенко-Вертегел Л.П. 

              Новиков Юрий, 9-А класс—руководитель Матвеева В.В. 

              Дружко Яна, 10-В класс—руководитель Матвеева В.В. 

              Ричка Николай, 8-А—руководитель Тетерина Л.А. 

 

ІІ  место: Христенко Мария, 5-А класс -руководитель Милашенко-Вертегел Л.П. 

                 Хаммуд Римма, 5-А класс—руководитель Милашенко-Вертегел Л.П. 

                 Новикова Ольга, 11-Б класс—руководитель Милашенко-Вертегел Л.П. 

  Возможно, мы все являемся свидетелями рождения новой сказки, а, может, новых писателей, ко-

торые в будущем будут дарить людям свое творчество, делая этот мир прекраснее! 

Лохматова Дарья, 10-Б 

Рождение новой сказки 
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Благодарим за сотрудничество: 

                        Павлюк С.И. 

 

Главный редактор 

Матвеева В.В. 

 

 

https://www.en-oosh2.com/ 

Яскравою подією стала виставка творчих робіт наших школярів. Свої роботи, 

виконані в різних техніках, продемонстрували учні всієї школи. Було представ-

лено вишивки, м’які іграшки, поробки, фотографії, живопис… 

Призерами міського етапу стали: 

І місце: 8 учнів Родіонової Н.М., 3 учня Радєвої С.В., 2 учня Матвєєвої В.В., 1 

учень Милашенко-Вертегел Л.П., 1 учень Курнішової В.Л. 

ІІ місце: 15 учнів Родіонової Н.М., 6 учнів Радєвої С.В., 2 учня Матвєєвої В.В., 

1 учень Кириченко Г. О. 

ІІІ місце: 8 учнів Родіонової Н.М., 2 учня Радєвої С.В., 5 учнів Матвєєвої В.В., 

1 учень Галкіної Л.Ф., 2 учня Леонтьєвої С.О., 1 учень Убоженко Л.А. 

Учасники творчих та інтелектуальних конкурсів традиційно відзначаються на 

підсумковому проекті “Гордість школи” . 

ПЕРЕМОЖЦІ 

 міського етапу Всеукраїнського конкурсу-виставки  

з декоративно-ужиткового та образотворчого мистецтва  

«Знай i люби свій край»  

10 квітня 2018 року відбулася 

зустріч учнів 11-х класів з пред-

ставниками військової частини 

№3042 з питань профорієнтації. 

Учні мали змогу отримати 

відповіді на свої питання з перших 

рук.  

Над выпуском работали: 

                Паукова    Елизавета—6-Б 

                Крисюк     Нелли—10-Б  

                Кабаева     Анна—11-Б 

            Лысаченко    Лев—10-А 

                    Рясна      Валерия—11-А 

            Лохматова     Дарья—10-Б 


