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 Шановна учнівська громадо!
Редколегія шкільної газети вітає усіх із закінченням перших 2-х 
місяців навчання! Попереду осінні канікули, а це пора останнього 
тепла, золотого листя, що шурхотить під ногами, та меланхолійно - 
ніжного настрою. Осінь багата не лише дарами природи, але й весе-
лими та різноманітними шкільними святами. І приємно відзначити 
,що учні нашої школи є активними учасниками й організаторами 
свят. За цей час ви показали себе з хорошої сторони, проявили лідер-
ські сторони, фантазію,старанність та  віру в свої сили. Школа по-
внилася різнобічн 
життям, активніс-
тю.Друзі,давайте і 
надалі створювати 
цікаву шкільну ат-
мосферу.  Нехай 
шкільні будні при-
крашаються свята-
ми.Ми чекаємо на 
ваші цікаві  пропо-
зиції та ідеї.Всім 
удачі, гарного на-
строю і веселого відпочинку! 

ДЖЕРЕЛЬЦЕ

Відзначаєм День захисника 
України 
Стор. 4

Осінь запрошує на свято
Стор. 4

     Знову йдем до школи

Першовересень радісно відкрив свої двері у Михайлівській ЗШ I-IIст..У світ чудес, в науки диво,будуть 
мандрувати 7 допитливих, мрійливих першоклас-
ників, разом із своєю першою вчителькою Кощук 
О.В..
     Після літніх канікул, у підготовлені класи ,при-
йшли здобувати нові знання, вчитися жити і дру-
жити учні 1-9 класів. Їх привітала з початком ново-
го навчального року директор школи Барабан Н.І.. 
Щирі слова подяки пролунали на адресу батьків 
за активну,добросовісну підготовку школи до но-
вого навального року. Сільський голова Маркович 
В.А., за сприянням якого було проведено якісний 
ремонт школи,привітав учнів ,батьків і побажав 
успіхів у навчанні та мирного неба.
     Батьки, гості були запрошені на перший урок « 
Моя Україна –єдина, соборна,неділима!»

Читайте у випуску:
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Ми любимо спорт! 
          З  8 вересня по 11 вересня 2015 
року у Михайлівській ЗШ I-II ст. проходив 
Тиждень фізкультури та спорту. Відпові-
дальними за проведення  тижня були : пе-
дагог – організатор  Гудима І.А. та вчитель 
фізкультури Свирида Р.Л..
     У вівторок , на великій перерві , учні 
молодших класів  у спортивній формі ви-
шикувалися для проведення ранкової за-
рядки. Був  проведений діалог між дітьми 
та вчителем про необхідність обов’язкової 
щоденної  ранкової зарядки . З учнями по-
чаткових класів розучено новий комплекс 
ранкової зарядки.    
 Свій фізичний стан перевірили і учні 
старших класів, які  взяли активну участь  
у проведені зарядки.    Їм були запропоновані фізичні вправи, спрямовані на формування правильної 
постави.
      За участю зав.бібліотекою Невинною Т.М. була представлена книжкова виставка « Здоровий спо-
сіб життя- це особистий успіх кожного».  Учні змогли ознайомитись з історією розвитку Олімпій-
ських ігор у плакатній розгортці, та літературою на  спортивну тематику. А для молодших школярів 
підібрана література про те,як зберегти своє здоров’я змолоду. 
       Спритність, силу,винахідливість показали  учні молодших класів під час спортивних змагань « 
Ми любимо рух і здоров’я». Змагалось три команди «Чемпіони», « Переможці» , « Олімпійці» . У 
цікавих естафетах здобула перемогу  команда « Переможці» ( капітан Шапран Г.) .
Старші класи об’єдналися також у три команди , і провели змагання « Здоров’я і спорт поруч ідуть» 
. Команди « Барселона» ( капітан Грицайчук А.), « Олімпійські чемпіони « ( капітан  Криворучко ), « 
Українські патріоти « ( капітан Жук Б.)   .У нелегкій боротьбі з великим відривом , дякуючи капітану 
за виграний конкурс капітанів ,перемогла команда   « Барселона» ( капітан Грицайчук А.).  Надовго 
запам’ятаються дітям естафети з повітряною кулькою,  з передачею м’яча, стрибками у мішках, пере-
несенням у ложці горіха. 
       Під час змагань учні отримали не тільки позитивні емоції, а й зміцнили своє здоров’я.    

     16 вересня 2015 року у Михайлівській ЗШ І-ІІ ст. відбули-
ся вибори президента учнівського парламенту. На виборах були 
представленні програми двох кандидатів у президенти: Маркович 
Інги учениці 9-го класу , Попович Ярослави учениця 8 класу. У 
результаті демократичних виборів більшість голосів було віддано 
Маркович Інзі. Нововибраний президент прийняв присягу перед 
учнями школи. Директор школи Барабан Н.І. привітала учнівсько-
го президента і побажала щоб втілити в життя основні положення 
своєї передвиборчої програми .

Вибори учнівського президента
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Тобі, учителю! 

    Усміхаються сонячні зайчики на шибках вікон рідної школи... Учителю... Це 
тобі вони дарують сонячну днину серед дощової осені.
    Листя з клен падає, тулиться до землі... Учителю... Це тобі воно устеляє шлях 
до школи барвистим покривалом - пройдися по ньому, і ти відчуєш, що таке 
щастя.
     Мерехтять зорі... Учителю... Це тобі вони дарують 

свої ясні ночі.
     Світить місяць... Учителю... Це тобі він готовий не спати цілу 
нічку.
     Плаче хмарка... Учителю... Це вона просить в тебе пробачення від 
імені усіх учнів, які образили тебе.
     Дзвенить дзвоник... Учителю... Це він дякує тобі за знання, які ти 
даєш учням.
   Учителю! Прийми найщиріші і найтепліші вітання від своїх учнів, 
у серцях яких вогником Віри, Надії та Любові вічно палатиме твоя 
Мудрість, Турбота, Ласка, Любов...

     Вже осінь знову завітала в Україну. Перша неділя жовтня. Свято, без якого не обходиться кожна 
людина – День працівників освіти.
     День учителя – особливий для людей, які присвятили своє життя дітям. Мудрість, Турбота, Лас-
ка, Любов – це риси притаманні людям, що вибрали цю професію. До свята готувалися всі учні . У 
четвер, 1 жовтня 2015 р., школярі попробували себе у ролі вчителя, організувавши День дублера. 
Шкільний парламент вибрав директора шко-
ли – Криворучка С. (9 кл.) та завуча – Калаш-
нікова Ю. (9 кл.). Вони розробили розклад 
уроків та розподілили учителів – дублерів.
     Після уроків школярі вітали своїх настав-
ників теплими словами, дякуючи за працю 
та навчання, дарували пісні та квіти, бажали 
творчої наснаги, майстерності, здоров’я, щас-
тя та миру.

Свято «Вклонімось вчителю своєму»
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     З метою вшанування мужності та героїзму захисників неза-
лежності та територіальної цілісності України, військових тра-
дицій і звитяг Українського народу, сприяння подальшому зміц-
ненню патріотичного духу у підростаючого покоління у школі 
з 12по 16 жовтня були проведенні заходи з відзначення Дня за-
хисника України.

      Символічним днем утво-
рення УПА вважається 14 
жовтня 1942 року. З учнями 9 
класу було проведено відео-
урок з обговоренням « ОУН-УПА:Легенда спротиву.»Вчитель 
історії та права Серватович І.В. розповів про діяльність УПА на 
близькій до нас території- Бродівщина.
      Історія героїв АТО « Ми боремось за українську землю» була 
представлена на уроці- презентації. З біографіями та фотографі-
ями односельців, які брали та беруть участь в АТО , учні позна-

йомилися при допомозі слайд- презентації. Школярі вшанували пам’ять загиблого 21-го
      Героя з нашого села Назара Крохмаля. Поклали квіти 
на його могилу.
      Вшанування Пресвятої Богородиці Покрови , покрови-
тельки нашого села, відбулося під час відкритої виховної 
години « Покрова- величне свято» у 4 класі ( класний ке-
рівник Гудима І.А.).Учні розповіли про цей день в історії 
християнства, покровительства козаків, днем УПА, та про 
День захисника України.
      Спортивно-розважальна гра « Ми- нащадки козацької 
слави» показала прагнення молоді вести здоровий спо-
сіб життя, займатися фізкультурою, вивчати історію своєї 
Вітчизни,шанувати традиції.

Відзначаєм День захисника України 

Осінь запрошує на свято

    Довгими журавлинними ключами літо вже відлетіло у вирій. Ро-
жевощока осінь, як справжня господиня, наводить лад: позолотила 
діброви і запросила в гості ранкову прохолоду.
     Фестиваль «Осінні фантазії», що проходив  2 жовтня 2015 року, 
показав наскільки щедра осінь у своїх подарунках із саду та горо-
ду, лісу та поля. А додавши фантазії, можна створити чудову гамму 
осінніх кольорів у виробах з природнього матеріалу та у малюнках. 
Журі було важко визначити переможців. Активно включились у ви-
ставку всі класи. Хочеться відмітити батьківську допомогу учням 
початкових класів.
    Переможці були нагородженні грамотами та подяками.


