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Шкільна оселя радо 

вітала всіх, хто розділив 

новорічний настрій із 

друзями, учителями, 

батьками. 

Скільки креативу, шарму, 

казкового духу в 

новорічних вбраннях. 

Головне-вірити в казку, 

Діда Мороза та 

Снігуроньку, котрі будуть 

щедрі на подарунки. 

Хто їх не знає? Це ж вони, 

герої мультика 

Смішарики, оголошували 

про початок 2016 року! 

Запальні танці? Для нас! 

Забави? Для нас! Вітання  

з роком Мавпи? Для нас! 

Актова зала не встигала 

перепочивати  від щасливих 

енергійних учнів. Дзвінкі голоси 

відлунюватимуть до наступного року. 

ФОТО ІРИНИ 

РОМОВСЬКОЇ 
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У майбутньому ОВНИ повинні навчитися 

сміливо діяти, не звертаючи уваги на 

перешкоди. 

Маленьким ТІЛЬЦЯМ слід навчитися берегти 

душевний спокій і у всякій справі добиватися 

конкретного результату. 

Юним БЛИЗНЮКАМ слід якомога більше 

спілкуватися й збирати інформацію звідусіль. 

Молодим ЛЕВАМ слід дбати про свій авторитет 

й не боятися відповідальності за інших. 

ДІВАМ –школярам - працювати, працювати й 

працювати !Добиватися охайності і порядку у 

справах і речах навколо себе. 

Підростаючим РАКАМ треба проявляти увагу й 

співчуття до тих, хто цього потребує, розвивати й 

виказувати емеційне ставлення до всього. 

Життя повинно бути рухом вперед. У кожному індивідуальному гороскопі є показник потрібного 

напрямку цього руху. Ним є знак, у якому на момент народження знаходився Північний Вузол місячної 

орбіти (його звуть ще Головою Дракона). Цей знак і покаже, фактично, ким бути : які якості характеру 

виховати в собі за життя, який підхід треба застосовувати в діяльності й стосовно оточуючого світу - 

тобто який зодіакальний тип є для Вас прикладом. ОТОЖ, ДОПИТЛИВІ ДІЗНАЛИСЯ … 

Дітям - ТЕРЕЗАМ слід забути слово “Я” і при 

вирішенні будь якого питання враховувати 

колективні інтереси. Розвивати естетичний смак. 

Народженим під знаком СКОРПІОНА - бути 

мужніми, принциповими і стійкими до кінця. 

Ніколи не жалітися і нічого не боятися. Зростаючим СТРІЛЬЦЯМ слід знайти мету за 

горизонтом і не забувати дріб’язкові справи 

буденності. Бути оптимістом - романтиком ! 

Тим, хто з’явився на світ під знаком КОЗЕРОГА, слід 

усвідомити свій обов’язок й терпляче виконувати його. 

Прагнути професійного зростання. 

Юним ВОДОЛІЯМ - постійно розширювати свої 

інтелектуальні горизонти й набувати якомога 

більше друзів. 

Маленьким РИБАМ не шукати практичної користі в 

житті, а відчувати його як течію, яку несе… 

Пірнаючи в глибину, бачити багатозначність явищ й 

бути спроможніми зрозуміти й вибачити всіх. 
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Норма тривалості робочого часу на 2016 рік 

 
 

Державні свята: - 01 січня 2016 - Новий рік; - 07 січня 2016 - Різдво Христово; - 08 березня 2016 - Міжнародний 

жіночий день; - 1 травня 2016 - Пасха; - 01 та 02 травня 2016 - День міжнарoдної солідарності трудящих; - 09 

травня 2016 - День Перемоги; - 19 червня 2016 - Трійця; - 28 червня 2016 - День Конcтитуції України; - 24 

Серпня 2016 - День незaлежності України; - 14 жовтня 2016 - День захисника України; Перенесення, щo 

викликані збігом вихідних тa державних свят: - вихідний 01 травня, неділя - переноситься нa вівторок 03 

травня; - вихідний 19 червня, неділя, Трійця - переноситься нa понедiлок 20 червня. 

4 листопада в нашому 9-а класі відбувся «смертельний день» . У нас відбулись батьківські 

збори, але не такі як в інших, а особливі. На них були присутні діти , батьки , вчителя та дирекція 

школи! Атмосфера в класі була напруженою, всі були нервовиними і злими, особливо батьки. 

Спочатку класний керівник дав слово вчителям, кожен вчитель розповідав різне: хто про нашу 

поведінку, хто про відношення до навчання, а дехто про спілкування між однокласниками. У 

деяких вчителів були перебільшення, а дехто взагалі говорив неправду. Але все таки більшість 

було сказано правильно. Ви не можете уявити, як це коли про тебе щось говорять ( 

скаржаються), а мама або тато повертає голову і дивиться на тебе таким поглядом, що можна 

було без слів зрозуміти, що буде вдома. Але знаєте, після батьківських зборів всі себе так 

поводили стали  гарно, стали вчитимя краще, що на наступний день ми не впізнали свій клас. 

Коли йде урок, в коридорі можна зрозуміти, який клас зараз на уроці ( ну ви зрозуміли, як нас 

можна знайти за підсумками зборів!) Так після всіх мук, які ми пережили 4 листопада,  всі 

думали, що клас, в якому ми були ,пустий, і знаєте, який це був для нас комплімент, коли 

техпрацівник зайшов у клас і сказав: " Ой вибачте, я думала тут нікого не має".Та чи у всіх у 

класі такі враження як в нас? Хотілося б дізнатись. Тому ми вирішили провести опитування і ось 

результати: 

*Позитивное то, что лично на меня ничего плохого не говорили , а только в общем , и оценки 

нормальные были . Негативное - это  то, что полтора часа нас поливали грязью  без остановки ! 

*В мене залишилося лише позитивне враження тому,що мені зовсім не робили зауважень. 

*Майже ніяких вражень від батьківських зборів.  

*Я добре навчаюсь і не порушую поведінку, отож за мене нічого не казали. Чи то було погано 

моїм однокласникам після батьківських зборів, які добряче отримали від батьків. 

*Позитивное? Ничего нету! Негативное-все! 

*Та нічого хорошого: вдома «виписали» і все. 

 ПЕКЕЛЬНІ  ЗБОРИ В 9-а…        БУВАЛЬЩИНА 

http://novibyg1.ucoz.ru/news/2016-01-08-954
http://novibyg1.ucoz.ru/_nw/9/94065798.jpg


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

Хотіли снігу? Нате! Випало… 

Макс Васека 

Який гарний… Я про сніг! 

Сашко Гергало 

 

Зимова віхола подарувала щедрий сніжний покрив, який блокував вхід до школи. Та варто було сонцю пробитися 

крізь хурделицю, як до роботи взялися заповзяті працівники школи, аби були очищені стежки до школи. Самотужки 

чоловіки та технічний персонал озброїлися знаряддям і звільнили заклад від снігового полону 

Хто розчисте гаражі по 

вул.Харчука? Може Чіп і 

Дейл? 

Діма Бєлінський 

Вимушені канікули? Скажемо «ДЯКУЄМО снігу!» 


