Ми не стоїмо осторонь
і не дивимося, як руйнується
екологія нашої місцевості
не чекаємо допомоги,
а самі рішуче діємо.
Люди мусять знати
про стан свого довкілля…
СТОР.2

Мова - краса спілкування
Мова – як сонце ясне.
Мова - то предків надбання.
Мова – багатство моє.
СТОР.2
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РОЗМАЇТТЯ ШКІЛЬНОГО ЖИТТЯ
ЮНІ КОЛЕГИ!
Дозволяю собі звернутися саме так, бо
фото
серед
вас є активні учасники як
минулорічного так і нинішнього XIV
Національного конкурсу шкільних газет.
Відтепер, я впевнена, події життя школи
стануть надбанням інших колективів і,
безперечно, викличуть інтерес і бажання
розповісти про себе.
Зрештою, газета є основним із факторів
масової комунікації.
Для багатьох публікації у часописі
стануть першою сходинкою до
найпрекраснішої професії – журналістики.
Запрошую всіх до співпраці. А читачам і
дописувачам часопису – творчої наснаги,
здійснення мрій.

« Людина, яка думає
тільки про себе і шукає
в усьому свою вигоду,
не може бути щасливою»
Сенека
Читайте на стор. 3

Іра Романюк, редактор часопису

Справжнє лідерство…
Стор.4
Волейбольна команда
школи привезла
із змагань Кубок…
Читайте на стор . 4
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МИ ЗА ЧИСТУ ПЛАНЕТУ!!!
Ес-о-ес! Ес –о-ес!
Термінове есе мес!
Ес-о-ес! Ес –о-ес!
У довкілля сильний стрес!
Екологія ! Вона падає на наші голови мільйонами цифр,
кожна цифра –хвороба, вимерлі види, вирубані, або забруд нені ліси, тони відходів.
Ми стали давно глухі і звикли не тільки до людського горя,
а й до стогону землі. Ми перестали бачити шляхи покаяння,
що ведуть до порятунку
Ми – заявляємо:
Найменше відхилення має бути відоме всім;
Те, що завдає шкоди сотням, варте осуду;
Тому, що загрожує тисячам, треба покласти край.
Ми закликаємо!
Пізнавай!
Природа – відкрита книга. Прочитати
Її до кінця неможливо, Але збагачуватись знання
ми про неї ти повинен.
Дій!
Виступ екотеатру «Чайка»
Очисти двір, вулицю, прибережну теритопереможця обласного конкурсу-огляду
рію.
екологічних колективів (2012 р.)
Стій на сторожі!
Хай екологічне чуття буде завжди в тебе загострене, в разі небезпеки бий в набат.
Пам’ятай! Особистий приклад – найкраща агітація.
Світ не зміниться, поки не зміним його ми.
Богдана Ганайлюк, Оля Романюк
МОВО МОЯ МАТЕРИНСЬКА...

У нашому календарі є багато пам’ятних дат. Є значимі і менш значимі, але є і
такі , які для кожного українця особливі. Це - День Конституції, День
Незалежності, День рідної мови. Свято мови, яке відбулося 21 лютого у нас,
зібрало всіх учнів та вчителів школи .
Рідна мова… Вона неповторна, співуча і мелодійна, як море - безкінечна ,
могутня і глибинна.
« Словіни – народ великий. Мовою слов’янською складено стільки грамот,
оповідей, билин…»,- ці мудрі слово Нестора – літописця ще раз повернули
присутніх до витоків історії українського народу. На святі звучали пісні про мову,
гуморески Павла Глазового, заклики берегти і плекати рідну мову, не допускати,
щоб вона втрачала свою чарівність, звучання ,грамотність.
То ж , мужай, прекрасна наша мово, серед прекрасних братніх мов!
Артем Грицюк
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УРОКИ МОРАЛЬНОСТІ І ДОБРОТИ
УМІЙ ВІДЧУВАТИ ПОРУЧ СЕБЕ
ЛЮДИНУ
Навіщо людям добро? Воно потрібне
для того , щоб людина могла любити,
співчувати і бути порядною. Добро робиться
добрими вчинками. І необов’язково бути
героєм, щоб робити добро. Кожна людина це
робить по-своєму. Всі можуть допомогти
батькам, завжди можна захищати природу,
перевести бабусю через дорогу, всміхнутись
перехожому і привітатись. То ж робіть добро
просто так, не за винагороду, а просто за
вдячний погляд! І це добре знає загін
«Милосердя», який працює в нашій школі.

Допоможем тим, чим зможем.
Аліна Згоранець

НАРОДНА МУДРІСТЬ
Добре роби – добре й буде.
Хто людям добра бажає,
той і собі має.
Доброму скрізь добре.
Добре діло роби сміло.
Не одежа красить людину, а
добрі діла.
Доброта нічого не коштує,
а дорого ціниться.

ВІДКРИТИЙ ЛИСТ РОВЕСНИКУ!
Юні друзі! Ви вже дорослі, а тому і більше
тривоги в нас, ваших батьків, вчителів за ваше
майбутнє: яким воно буде? Чи будете
щасливими? Як уберегтися від зла, якого так
багато у світі? А залежить все від того, чи буде у
вас сила протистояти злу, боротися проти нього і
перемагати його. Де джерела тої сили?запитаєте ви. - І якою зброєю боротися?
Деякі молоді люди ототожнюють силу із
суворістю, грубістю, жорстокістю. Вони
соромляться добрих вчинків, засмічують свою
мову вульгарними словами. На жаль, цьому
сприяють і телепередачі, відеофільми. Не
випадково почастішали випадки проявів
жорстокості серед підлітків і молоді.
Усе в житті починається з малого. І зло також.
Ті, що висаджували в повітря храми Божі, і ті,
що винищували людей в таборах усі вони були
колись дітьми, вони не народилися злочинцями.
Звідки у них таке зло?
Більше всього бійтеся, щоб у вашому серці не
вселилося зло. Завжди відчувайте серцем поряд з
собою людину. Тоді й на душі буде легко,
світло.
Ігор Купира ,
призер Всеукраїнського конкурсу читців

ПЕРЕДАЙ ДОБРО ПО КОЛУ
Людська доброта не має меж. Важко пояснити,
чому одні люди роблять добро, а інші – зло. Хоча,
можливо не побачивши зла, ми не могли б пізнати
добра. Добро ми сприймаємо в усіх його проявах.
Здатність людини робити добрі вчинки, на мою
думку, закладаються генетично, виховується власним
прикладом самих батьків та оточуючих людей. Саме
слово « роби добро» нічого не варте, коли ти сам
цього не робиш.
Добро починається з малого – уміння побачити
живу істоту не лише в людині, а й у пташці, деревці.
Творіть з чистою душею і добрим серцем.
Запрошую всіх не байдужих взяти участь у акції
«Передай добро по колу».
Ольга Козачук – педагог-організатор
дитячого колективу
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Ми відпочиваємо..
---------------------------ЛІДЕР
ДЕНЬ СВЯТОГО ВАЛЕНТИНА

за власним покликанням
Що таке справжнє лідерство? Чому сьогодні
так багато говориться про те, що треба виховувати справжніх лідерів?
Наше життя сповнене несподіванок.
Вони можуть підняти до небес або ж кинути долілиць.
Завдання лідера – зуміти гідно пережити несподіванки
та допомогти це зробити іншим. А от як бути іншим
дітям, які не мають лідерських здібностей?
Для того і створюється розгалужена система учнівського
самоврядування, щоб на кожній сходинці дитячого управління була Дитина, яка зможе підтримати, дати пораду.
Саме той лідер, який буде головою не заради так званого
«понта», а за власним покликанням. Він повинен мати
авторитет не лише вправного керуючого, а й просто
доброї та люб’язної людини.
Для лідера дуже важливо, як він поводиться у різних
обставинах. Адже на ньому вже «висить « табличка :
«Лідер», і за ним спостерігає цілий світ!
Такі лідери є у нашій школі і за ними майбутнє.

Оксана Хомич - керуюча Управлінським центром

Дружні відносини склалися між учнями
Згоранської, Головненьської та Куснищанської шкіл. Ще не так давно ми у своїй
школі разом святкували День Збройних
Сил України, а зараз з радістю прийняли запрошення відзначити День Валентина
в Куснищенській ЗОШ. Цікаві конкурси,
пісні, які звучали не лише українською, а й
англійською мовами заворожували. А ще в
цей загадковий вечір склалися пари закоханих.
На завершення відбулася святкова дискотека.
Додому їхали з гарним настроєм та веселими згадками.

Саша Гайовий

------------------------------------------------------------------------------------------------------СПОРТ

ЗГОРАНСЬКІ КРАЄВИДИ

Збірна школи по волейболу серед дівчат
зайняла перше місце в Спартакіаді району.
Команда нагороджена Кубком, золотими
медалями і грамотами райво. Навчає цьому виду
спорту досвідчений керівник Саць Василь Полікарпович
ТАК ТРИМАТИ!
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