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Власюк Юрій 02.12.12р. – 1 клас 

 Пархоменко Софія 25.12.12р. – 1 клас 

Стелюк Альбіна 10.12.12р. - 1 клас 

Яковець Дмитро 02.12.12р. – 1 клас 

Якимчук Андрій 06.12.10 р. - 3 клас 

Кукуруза Марія 16.12.09 р. –4 клас 

Воленчук Андрій 12.12.10 р. – 4 клас 

Боровська Марія 30.12.08 – 5 клас 

Підкаура Сергій 02.12.08 – 5 клас 

Циба Дмитро 29.12.07 –6 клас 

Баграновський Максим та Анастасія – 

09.12.03 - 10 клас 

Сінельник Сніжана 03.12.03 – 10 клас 

Максимчук Іван 29.12.01 – 11 клас 

Михальчук Валентина Володимирівна 14.12.1971 Кухар  

Сарган Валентина Карпівна 18.12.1965 Техпрацівниця  

Брощак Олена Вікторівна 23.11.1974 Техпрацівниця  

   

У цьому номері: 
1. Казкотерапія «Колобок» 

2. Місячник бібліотек 
3. Тиждень 6 класу та укр.мови 
4. МИ у вишиванках 

5. Еко урок 
6. Акція «Посади дерево» 

7. Осіння ярмарка 

8. Безпека життєдіяльності 
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25 жовтня соціальний педагог школи Ткалич Н.Ю. разом з учнями 

7 класу провела казко терапію «Колобок». Учні грали ролі 

казкових героїв та головний персонаж Колобок дуже заохочував усіх 

до здорового способу життя. Після тренінгу учні мали змогу 

переглянути презентацію про здоров’я з відео роликом. 
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Цьогорічний Всеукраїнський місячник шкільних бібліотек відбувся у жовтні під 

гаслом «Бібліотека Нової української школи – простір для освітніх можливостей 

кожного учня». Книга – найбільш складне і велике диво, створене людиною. Вона 

має магічну силу, хвилювати, радіти, розгнівати. Вона розвиває розум, навчає 

широкого мислення, глибше почути, розуміти довкілля, людей. 

Книга – вчитель, добрий друг вона, 

Завжди порадить, щиро допоможе. 

В ній людства мудрість зібрана земна 

Тому вона усе на світі може. 

В рамках Всеукраїнського місячника бібліотеки проводились такі заходи: 

 Екскурсія учнів 1 класу «Перша 

зустріч у шкільній бібліотеці». 

 Літературна вікторина 5 клас 

«Цей дивовижний світ книжок». 

 Проведено анкетування «Знавець 

книги» 

 Рейд перевірки збереження 

підручників по всіх класах і 

зроблено підсумок: оцінки на 

екрані, нагородження дипломів за 

І місця. 

 Бесіди : « З чого зроблена книга», 

 «Твій друг підручник», 

 «Роздуми про книгу». 

 З активом бібліотеки зроблено буклет «Дружімо з книгою» 

 Турнір книгознавців «Три мудреці» 

 Бібліотечні уроки для учнів 1-4 класів: 

 Книголюбчики та казкознавчики 

 Світ чарівних казок 

 Зроблено леп бук «З книгою жити з добром дружити». 

 Гра слабка ланка «Бібліоман» 11 клас. 

 Випустили стінгазету «Книга джерело 

знань» 

 Підготувала відеоролики і презентації 

«Історія створення книги». 

 Читацький марафон «Читаємо без зупинки» 

На шкільній лінійці відзначено кращих читачів і 

класи, які найкраще зберігають підручники. 
 

Читайте, читайте, читайте, бо людина, яка вміє і 

любить читати – щаслива. Навколо неї завжди багато розумних, добрих, вірних 

друзів. 
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У школі з 4 по 8 листопада проходив тиждень 6 класу та 

тиждень української мови та літератури (вчитель Мулярець 

М.М.). 

В ході тижня було проведено: 

 04.11. – Міні футбол між учнями 6-7 класів 

(Перемогу здобули учні 6 класу) 

 05.11 – Конкурс ім.. Петра Яцика – Переможець 

учениця 9 класу Молодецька Дарина 

 06.11 – День добрих 

справ у родині 

 07.11 – Конкурс учнів 
на кращу вишиванку 

та вишиту річ 

«Візерунки 

долі». Переможці І 

місце – 5 клас, ІІ 

місце – 6 клас, ІІІ 

місце – 3 і 7 класи. 

 08.11 – Квест до Дня 

української 
писемності та 

мови «Подорож у 

таємничий світ мови» (5-6 класи) Переможець 6 клас 

 Міні диктант 

 Виставка газет до свят. 

Переможці: І місце – 6 

клас (Фатич Аліна, Купріянчук 

Яна), ІІ місце – 7 

клас (Ткалич Анастасія), ІІІ 

місце – 5 клас (Гичко Карина, 

Боровська Марія ) 
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12 листопада 2019 року в актовій залі школи відбувся інтерактивний еко  урок 
«Життя на планеті Земля залежить від тебе». Метою заходу було висвітлення 
екологічних проблем на планеті та пошук їх практичного вирішення на місцях. І 
як логічне завершення заходу відбулася посадка дерев. 
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28 жовтня 2019 року вся наша країна відзначала 75-річницю з дня 

визволення України від німецько-фашистських загарбників. 
Була страшна війна, яка тривала 5 років з 1941 – 1945 рр. загинули 

мільйони людей – як результат так і мирних жителів, в той час загинуло багато 
діточок. Та все ж наш народ вистояв завдяки надлюдським зусиллям і 
величезної самопожертви народ вистояв і одержав перемогу. Люди не жаліли 
власного життя заради перемоги. Важливо нам сьогодні розуміти що вони 
помирали з думками про нас – майбутні х поколінь, заради своїх дітей, внуків і 
правнуків… Вони дуже хотіли щоби їх діти і всі прийдешні покоління і в тому 
числі і ми з вами жили на своїй землі вільними людьми. 

Прийшов час подумати і про наших предків, що відстояли нашу 
Батьківщину. Ми згадуємо про них і про ту страшну війну і висловлюємо свої 
слова вдячності. Але не це їм потрібно, не заради цього вони помирали. 
Найбільше мабуть вони хотіли аби їх смерть не була даремною, вони хотіли, що 
ми були щасливі та здорові, щоб над нами було мирне небо. 

Тож потрібно відроджувати нашу землю квітучими садами і квітами: і щоб 
звучав веселий сміх по всіх куточках нашої батьківщини. 

Тому проголошено всенародну акцію, во славу і вічність тих людей, що 
загинули в роки ВВ, а саме висадити 45 мільйонів фруктових дерев. Ці дерева 
мають висаджувати не в знак пам’яті, і не в честь, а висаджувати саме во славу і 
в ім’я життя тих людей, що загинули під час війни. Це може бути наш подарунок, 
дар душ людей, які живуть зараз на землі, душам тих людей, що відділи життя і 
що прийняли страждання в ім’я життя і майбутнє своєї Землі і своїх Родів. 

Несолонська ЗОШ І-ІІІ ступенів залучилася до всенародної акції «Посади 
дерево». Силами учнів нашої школи та під дбайливим керівництвом 
Молодецької С.В. , Мельницького М.Є та вчителів було закладено сад, в якому 
висаджено 23 фруктових дерева (яблуні, сливи, груші, черешні), що закуплені на 
кошти, які зібрані силами учнів та вчителів школи. 

Від тепер догляд і шефство за молодими саджанцями закріплено за 
кожним класом школи. Тож адміністрація школи 
висловлює щиру подяку всім людям доброї волі, 
души яких відгукнулися на всенародний заклик 
«Посади дерево» во славу і вічність тих людей, що 
загинули в роки ВВв, аби ми жили у вільній, 
квітучій, щасливій Україні. 

Окрема подяка за спонсорську допомогу у придбанні саджанців висловлюємо 
сільській голові Ковальчук Т.Я. та Кулявцю М.М., а також дбайливому 
господарю, вчителю музики нашої школи, нині пенсіонеру Марчуку С.Ф. за 
дбайливо вирощені саджанці для нашого саду, а також безкорисливу допомогу 
деревцями. 
Нехай усім щедрість ваших сердець вам повертається земними благами 
сторицею.                                                                                     ЗДВР Пелешок Т.О. 
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15 листопада 2019 року традиційно в нашій школі відбулося свято осені та 
осінній ярмарок. Розпочалося святкування веселим концертом, який 
підготували школярі 1-8 класів. 

  

А по закінченню всі учні школи вчителі та гості серед яких і були місцеві жителі 
відправились на ярмарок, де силами дітей та їх батьків було приготовлено 
багато різноманітних смаколиків і тортів, тістечок, рулетів, печива, цукерок, 
різних смачних та корисних напоїв та інше. 

  

Свято пройшло «солодко» на весело. Всі залишилися ситі, веселі та задоволені. 
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