
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Свято Світлого Христова Воскресіння, Великдень - голов-
на подія року для православних християн і найбільше 
православне свято. З цієї нагоди в школі 13 квітня відбу-
лася виставка дитячих поробок «Великодні барви». Най-
кращі роботи були представленні учнями 4-Б, 7-Б, 8-Б 
класів ( Рудківський Олек-
сандр, Коломійцев Максим, 
Сорока Богдан) 
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Зверніть 

увагу: 

3 травня  -

закінчення 

навчання для 

11 класів 

9 травня—День 

Перемоги 

11 травня - 

закінчення 

навчання для 9 

класів 

13 травня—

випускне свято 

25  травня -

закінчення 

навчання для   

1-8, 10 класів 
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6 квітня відбувся фінал ра-

йонних змагань з баскетбо-

лу серед юнаків за програ-

мою спартакіади школярів 

2011-2012н.р. Переможця-

ми змагань стала команда 

нашої школи. Склад ко-

манди: Міняйло Дмитро, 

Кучер Олександр, Заєць 

Владислав, Лисюк Артем, 

Кваша Євгеній, Кваша Оле-

ксандр, Пузенко Максим, 

Білецький, Громовий Яро-

слав. Тренери команди: 

Каліновський Ю.А., Цим-

балюк Л.В. Вітаємо з пере-

могою. 

Чміль Дмитро, 11 клас 

На фото Сорока  Богдан, 8-Б клас 

Матеріал підготувала Руликівська М.  

Вітаємо з перемогою! 



День Землі 

 Організовано прибирання та 

благоустрій  прилеглих до шко-

ли територій. Також учні школи 

стали учасниками акції «Посади 

дерево—зелений паросток май-

бутнього». 

 Руликівська Марія, 9 клас 

 

  

Місячник екології та трудового виховання 

Квітень місяць у школі традиційно 

оголошено місячником екології та 

трудового навчання. 

В Власах пройшли тематичні класні 

години «Я—частина природи»- 4-Б 

клас, «скривджена земля» - 5-А 

клас, «Громадянська відповідаль-

ність за стан довкілля» - 7-А клас, 

«наше майбутнє в наших руках» - 9

-Б клас. 

Учні 8-х класів з учителями трудо-

вого навчання  Каліновською С.А. 

та  Невінчаним О.С. впорядкували 

могили загиблих воїнів. 

 

 

 

 

 

 

 

 

22 квітня на планеті святкується 

Міжнародний День Землі, покликаний 

об’єднати людей планети в справі захи-

сту навколишнього середовища, нага-

дати про те, що планета, яка дарувала 

нам життя, унікальна й має потребу в 

турботі і захисті. Ця проблема не має 

територіальних кордонів та мовних 

бар’єрів. Традиція святкування Дня 

Землі 22 квітня сягає 40-х років XIX 

сторіччя, коли Дж. Стерлінг Мортон, 

секретар території штату Небраска 

(США) запропонував призначити день, 

який всі мешканці штату присвячували 

б озелененню. Задум отримав підтрим-

ку і вже в 1872 році було висаджено 

біля мільйона дерев. Традицію прове-

дення Дня Землі було продовжено мо-

лоддю США та підтримано дітьми ін-

ших країн. В 1990 році учасниками Дня 

Землі стали 200 млн. людей із 141 

країни світу. 

Летить Земля у просторі космічнім, 

 Закутана у сяйво голубе, 

 І в русі цьому щохвилиннім, вічнім, 

 Життя розквітло буйно, як ніде. 

Як свідчать космонавти, при погляді 

на Землю з висоти космічної орбіти 

очі бачать в основному два кольори – 

білий колір хмар і льодових шапок 

Землі та блакитний колір Світового 

океану. Він вкриває 71% поверхні 

Землі. 

 Вода – найпоширеніша на 

Землі речовина. Життя без неї немож-

ливе. В Україні головними постачаль-

никами води є такі річки як Дніпро, 

Дунай, Дністер, Південний Буг, Тиса, 

Прут та інші. Україна багата і на неве-

личкі річки, яких нараховується 63 

тисячі. Тільки у Львівській області 

8950 річок загальною протяжністю 

16343 км. Більшість з них малі. Саме в 

долинах малих річок проживає 90% 

населення України. Збереження і 

оздоровлення цих річок – одна з най-

гостріших проблем нашої молодої 

держави. 

Факти. Факти. Факти. 

1)    Спеціалісти підрахували: якщо 

сміття не знищувати, то через 10 – 15 

років воно вкриє всю нашу планету 

шаром товщиною 5 см! 

2)    Не можна палити відходи. Це  

приносить щкоду здоров’ю; так, як 

при горіші паралону, лаків, фарб, 

пластмаси у повітря виділяються дуже 

отруйні гази.   Довше за все не розкла-

даються у землі скло, гума та пласт-

маса. Для розкладання скла потріб-

но 2000 років! 

 XХІ століття. Яким воно 

буде для нас, жителів планети Зем-

ля? Це залежить від нас із вами. 

Настав час керуватись у всіх своїх 

вчинках правилами екологічного 

гуманізму. Основна його ідея – ми з 

вами – лише частка природи, Кос-

мосу, законами і правилами якого 

ми повинні керуватись у повсякден-

ному житті. Не владарювати над 

природою, а співпрацювати з нею, 

бути не царем природи, а її 

невід’ємною часткою. 

 Тож, бережымо Землю, во-

на в наших руках! 

Глущук Наташа, 11 клас 
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Прибирання території школи 



26 квітня — це не просто календарна дата, це символ, 

наповнений гіркотою подій, дата, яка розділила наше 

життя на ДО і ПІСЛЯ Чорнобиля. 

Все далі і далі час віддаляє нас від тієї квітневої ночі 

1986 року, з кожним роком все менше й менше ли-

шається учасників ліквідації тієї страшної аварії, але 

забувати про їхній героїзм, героїзм усього українсько-

го народу ми не маємо права. 

Першими, хто кинувся у бій з атомною стихією, були 

пожежні. Головний тягар ліг тоді саме на них. Адже 

від того, наскільки швидко та якісно вони вгамують 

вогонь, залежала доля чи не всієї планети. І вони 

ввійшли у вируюче полум'я. Вони чітко усвідомлюва-

ли небезпеку, але не відступили. Ціною власного 

життя зупинили "мирний" атом. 

Вогонь гасили до 5-ї години ранку. У середині четвер-

того блоку його вдалося загасити лише до 10 травня 

1986 року, коли більша частина графіту згоріла. 

 Завжди мудра природа зі своїми самозахисними 

функціями на цей раз ніби втратила пильність, по-

слабила свій імунітет. Потужні вітряні потоки, що 

утворилися саме в цей час у районі Чорнобиля, підхо-

пили радіаційний циклон, і він смертельним вихром 

пронісся над Україною, Білоруссю, Литвою, Латвією, 

Польщею, Швецією, Норвегією, потім він погнав 

ядерні хмари в Німеччину, Нідерланди та Бельгію. 

Зловісні вибухи на 4-му реакторі посіяли атомну бу-

рю і розкидали радіацію по різних напрямках і кон-

центраціях. 

 В результаті аварії з сільськогосподарського користу-

вання було виведено близько 5 млн. га земель, довко-

ла АЕС створена 30-кілометрова зона відчуження, 

знищені і поховані (закопані важкою технікою) сотні 

дрібних населених пунктів. 

26 квітня 2011 року в Чорнобилі відкритомеморіаль-

ний комплекс  «ЗІРКА ПОЛИН», на відкритті якого 

рік назад побувала учитель нашої школи А.В. Лисюк , яка і предос-

тавила нам ці фотографії. 

"Чорнобиль гірким спомином стукає в серця" під такою назвою у 

нашій школі пройшла лінійка-реквієм, яку підготували учні 8-Б 

класу (класний керівник Чернієнко Л.В.). Учні цього класу  Моска-

люк Ніна, Коломійцев Максим, Прошківська Іра, Рай Руслан та  

Федотенко Юля ще раз ознайомити учнів з однією із трагічних сто-

рінок України, розкрили наслідки трагедії. В кінці лінійки дирек-

тор школи Волохович Л.П. закликала учнів берегти природу, лю-

бити рідну землю і робити все для того, щоб більше не повторилось 

подібної трагедії. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Колеснікова Настя, 10 клас 

Чорнобиль гірким спомином стукає в серця 
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Дорогі наші вчителі! 

Дякуємо Вам за те, що всі ці 11 
років були з нами, навчали нас, 
підтримували нас, ставилися 
до нас з розумінням. Хочемо 
побажати Вам наснаги, 
терпіння, хороших розуміючих 
учнів, довгих років життя. Ми 
завжди будемо Вас пам’ятати, 
адже Ви для нас стали рідними 
людьми. Люблю Вас! 

 З повагою Балицька 
Дарина, 11-Б клас. 

Завдяки кому ми навчилися читати? Хто навчав нас з початкових класів грамотно писати? Хто 

вказує на наші помилки і як ми, іноді, ображаємося за це? Так, це вчителі. Саме їм належать зауваження, на наш 

погляд цілком безглузді, щодо шкільної форми, поведінки на уроках… Але поганих вчителів не існує. Всі вони на-

магаються навчити нас добру, розуму, закласти в нас оте зернятко людяності, взаєморозуміння, допомоги, щоб в 

майбутньому воно проросло і зробило з нас справжніх людей з великої літери. 

Все чисте й мудре – від учителя. Педагоги формують у нашій свідомості поняття про життя, допомагають розрізня-

ти де добро, а де зло. У нашій школі працюють люди, слова яких мають прихований, філософський зміст. Це інте-

лігентні, освічені, виховані особистості, які вказують на помилки лише для того, щоб у подальшому житті ми не 

допускалися їх. Учителям притаманна така риса, як проникливість. Вони бачать і коли учень не готовий до уроку, і 

якщо щось турбує підлітка. Вчитель знаходить дороги до найпотаємніших куточків дитячого серця. Вислухає, 

дасть гарну пораду, заспокоїть теплим словом і подарує щиру усмішку, що лине із глибини душі. 

  Кожний із нас закінчить школу, піде у інше, доросле життя. Та головне, щоб ми, учні, не забували своїх 

наставників, цінували їхню працю. Отож, нехай робота приносить Вам тільки радісні емоції. Здоров’я, успіху та 

натхнення Вам. Сердечно вдячні за Ваш нелегкий труд! 

           Ящук Ірина, 11 клас 

 

Любим наставникам 

Вчителям 

Життя наче потяг. 
Зупинка під назвою 

«Школа» 
А потім чекає на нас 
Невідомий маршрут 
Прощання щемке. 

І розчулені очі довкола 
Ми підемо далі, 

А ви залишаєтесь тут. 
А серце сміється і плаче, 

Бо частку його 
Ми з собою забрали усі. 

Зустрінете інших, - 
Таких вже не буде ніколи. 

Над випуском працювали: Колеснікова Анастасія,  Руликівська Марія  

Комп'ютерний набір: Лисюк Артем.  Відповідальна за випуск Лисюк А.В. 

Дорогі наші вчителі, дякуємо 

Вам за Ваше терпіння, розу-

міння, хороше ставлення. Ве-

лике спасибі за той багаж 

знань, які Ви вклали в наші 

голови. Обіцяємо, що Вам за 

нас не буде соромно. 

Кузьомко Надя, 11-Б клас 

1-А клас, 2005 рік 

1-Б клас, 2005 рік 

10-Б клас, 2011 рік 


