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Іспит у для учнів 4-х класів 
     Учні четвертих класів готуються до 
державної підсумкової атестації, а під 
час проведення декади вони тримали 
іспит перед вчителями, які першого 
вересня привітно зустрінуть їх у  кабі-
нетах старшої школи.  
    Іспит чотирикласники витримали 

успішно! 
Овації найкращим 

     Підведено підсумки декади почат-
кових класів. Протягом двох тижнів у 
класних колективах відбувалися 
справжні театралізовані дійства, на 
які запрошували один одного, спор-
тивні змагання, де кожна команда 
намагалася бути сильнішою. Уроки-
подорожі знайомили з фантастични-
ми країнами, де учням доводилося 
допомагати загадковим мешканцям 
виконувати різноманітні завдання. 

     На стінах коридорів містилися 
яскраві плакати, які нагадували, що 
2012 рік - рік спорту та здоров’я в 
Україні. Матеріали були надзвичайно 
цікавими та змістовними і збирали 
біля себе не тільки молодших школя-
рів, а й старшокласників. 
     Найактивніші учасники отримали 

грамоти.  
     Адміністрація школи висловлює подяку вчителям Скулінець 
Г.В., Сутузі К.І., Голуб Л.О., Тищенко Т.Г., Луговій О.Г., Олех Л.І., 
Кулик Л.В., Бугрієнко В.І., Зеленіній О.В., Бакуменко В.В., 
Гандрабуровій Ю.В., Купрій О.М. в організації змістовного про-
ведення декади початкових класів, а батькам — за допомогу 
дітям та безпосередню участь.   

 
Заступник директора з навчально-виховної роботи        

Л.М.Миргородська 

Відкриття декади відбулося на загальношкільній робо-
чій лінійці, де учнів ознайомили із планом проведення 
декади. Лідерам класів вручено «Карту подорожей», за 
якою будуть  відбуватися мандрівки.  

Біль Афганістану 
    Немало води збігло з того ча-
су...  Потихеньку загоїлись 
солдатські рани... Але пам'ять 
про далеку Афганську війну жи-
ва: стерти події тих часів не мо-
жуть ні роки, ні відстані. 15 люто-
го у кожному класному колективі 
пройшли заходи з нагоди річниці 

виводу  радянських військ з Афганістану, щоб вшанувати 
пам'ять тих, хто поліг в афганських ущелинах, поклонити-
ся тим, хто повернувся з війни із пораненими тілом і ду-
шею. Учень 2А класу Артем Пушко знає нелегкий шлях 
свого татка-афганця в тій мірі, скільки може витримати 
дитяче сердечко. Про жахливі події тих років довідалися й 
однокласники Артема. Розповідь Павла Андрійовича Пу-
шка глибоко тронула дитячі душі. Запалена свічка, хвили-
на мовчання, схилені у смутку голови присутніх - шана 
воїнам-інтернаціоналістам. 

Оновлений кабінет    
     З кожним роком в учнів зростає 
інтерес до спорту. Свідченням цього 
є участь школярів у спортивних зма-
ганнях та конкурсах знавців 
олімпійського спорту. Гарним 
путівником у цьому стане оновлений 
кабінет основ здоров'я, де у хронологічній послідовності 
розміщено стенди, які знайомлять із зірками 
олімпійсьного спорту, зонрема, українськими спортсмена-
ми, перемоги яких уславили нашу країну. 
    Першими відвідувачами оновленого кабінету стали  
учні 2А класу. 

Перерви з ракеткою в руках 
     У вестибулі школи гамірно бу-
ло не тільки під час проведення 
особистої першості з тенісу. На 
кожній перерві та після уроків 
тенісні столи оточені тими, хто не 

байдужий до цього виду спорту. А учні третіх-четвертих 
класів із заздрістю тільки спостерігали за спортивними 
баталіями старшокласників. Школярі 1-4 класів із радіс-
тю сприйняли те, що таке бажане заняття, як гра в теніс, 
стане доступним й для них. 

                                     Веселі старти 
     Щоб виявити сильнішого, спритнішого, міткішого, учні 

третіх класів зібралися у спортив-
ній залі для проведення “Веселих 
стартів”.Судило гру журі у складі 
тренера ДЮСШ Жулая В.Б. та 
учнів-старшокласників. Учителі 
підібрали цікаві естафети, то ж 
доводилось учасникам попрацю-
вати і но-

гами, і руками, і головою, що ви 
й бачите на фото. 
     А перемогу здобули учні 3 Б 
класу. 

Майстер-клас тренера  
      У період проведення декади 
багато заходів було присвячено спорту. Охоче прийняв 
пропозицію вчительки 3 Б класу Кулик Л.В. тренер дитя-
чо-юнацької спортивної школи Жулай Володимир Бори-

сович провести майстер-клас 
гри у волейбол. Учні уважно 
слухали пояснення тренера, а 
згодом теоретичні правила за-
стосовували на практиці. Очі 
дітей світилися радістю, а у 
Володимира Борисовича на 
обличчі була щира посмішка від 
цього. 

Любимо грати і співати 
     Перерва — час для відпочи-
нку учнів. А щоб його провести у 
широкому колі друзів, доречним 
буде акордеон —  весело всім! 
 

З 13 по 24 лютого в Солонянській середній загальноосвітній школі № 1 тривала декада початкових класів. Кожен день декади мав 
певне спрямування. Вже самі назви днів декади говорять про широку панораму цікавих заходів, які відбулися у класних колективах.  



Керівник — Папченко І.С. 
Головний редактор — Кучеренко І.Г.. 
Відділ кореспонденції — Папченко М.І. Прес-центр Солонянської СЗШ №1 

Цікаво і змістовно 
Під час декади початкових класів нам було дуже цікаво. У нас були 
повчальні уроки. Особливо запам’ятався урок основ здоров’я, де ми 
дізналися, як правильно діяти під час пожежі. 
А ще до нас завітали школярі інших класів. Ми 
їм показували виставу «Подорож у країну не-
безпечних предметів», де продемонстрували, 
що може статися, якщо не дотримуватися пра-

вил безпечної поведінки. 
Цікаву подорож у країну «Ввічливості і доброти» здійснили ми разом 

із Валентиною Івані-
ною, де набували якостей мешканців цієї 
країни.                                                                                                         

Дмитренко Юлія, 3 В клас  

Зустріч Зими з Весною 
Зустріч Зими з Весною відбулася 

15 лютого. Цього дня учні 3 Б класу про-
вели свято Стрітення. Ми дізналися про 
походження свята, якою буде весна за 
прикметами цього дня. Наші учні підго-

тували цікаві 
вірші, загадки, 
веснянки, ін-
сценізовану 
виставу. А 
бабусі Оксани 
Колодченко і 
Даші Хомич 
напекли смач-

них жайворонків, якими поласували ми 
та запрошені гості, учні 2 А та 3 А кла-
сів.                

              Співаченко Ольга,  3 Б клас 

Дружба єднає нас 
     У нашій школі проходив тиждень 
початкових класів. Ми, учні 2 В класу, 

приймали 
участь у бага-
тьох конкурсах, 
вікторинах, ро-
били виставки 
малюнків та 
сімейних газет 
про спорт. 
   Найбільше 

мені сподобалася вікторина «Спорт-
знайка», яку проводила наша вчителька 
Олена Георгіївна. Було дуже цікаво і 
весело. 
     Також мені сподобалися сімейні га-
зети про спорт, а найбільше - газети 
Носенко Насті, Красьохи Максима та 
Шаровського Влада. 
     Ще в нашому класі проходило свято 
«Дружба єднає всіх», і ми дізнались, 
яким повинен бути справжній товариш, 
розповідали вірші і співали пісні про 
дружбу. 

Вечірко Анна, учениця 2 В класу 

Медалі і грамоти переможцям 
Ми провели багато цікавих заходів під час 

декади початкових класів. А особливо пам’ят-
ним стало те, що ми дізналися про чемпіонку 
світу серед юніорів нашу землячку із села Три-
тузне Баралей Юлію. 

А на честь Дня Армії в нашому класі відбу-
лися спортивні змагання. Всі старалися, щоб 
перемогла саме їхня команда. 

По завершенню визначили переможців 
класу по підтягуванню у 
висі. Ними стали:  
Шеремет Сергій зайняв 
1 місце;  
Тамаркін Владислав - 2 
місце;  
Петренко Кіріл - 3 місце. 
Переможців нагородили 

медалями і грамотами. 
А деякі хлопці ледве не заплакали, бо 

вони мало тренуються вдома і через це не 
змогли перемогти. 

Тренуйтесь, хлопці, більше і перемога 
буде за вами!                              

                             Мамчич Ксенія,  2 Б клас 

Я люблю свята 
Я люблю свята, бо їх буває менше, ніж 

буднів. І особливим святом для мене є тиж-
день початкових класів. Ми щоденно старає-
мося й досягаємо великих успіхів, але у ці 
дні маємо змогу оцінити свої досягнення у 
порівнянні з досягненнями і талантами учнів 
інших класів. 

.                      Ілляшенко Антон,  3 А клас 

Як нам весело живеться! 
  Зовсім недавно в нашій школі проходила 
декада початкових класів. Наш 1А клас теж 
взяв у декаді активну участь. У цікаву подо-
рож ми вирушили на «дракончиках», які на-
малювали самі першокласники. А про те, що 
найбільше запам’яталося, розкажуть учні 1А 
класу. 

Моя газета 
   Ми з мамою зробили разом спортивну га-
зету. Девіз нашої сім’ї «Віддай спорту час – 
взамін отримай здоров’я!» Ми вклеїли туди 
фотографії та грамоти: і татові, і мої. Адже 
татко мій – майстер спорту із дзюдо та сам-
бо, а я неодноразово брав участь у облас-
них змаганнях і ставав призером. 
   Газета вийшла чудова! Всім однокласни-
кам сподобалась. 

Клешня Валентин, учень 1А класу 

Спортивні змагання 
Я люблю робити зарядку, виконувати 

вправи з гантелями, швидко бігати. Тому я 
найбільше запам’ятав спортивні змагання 
між хлопчиками та 
дівчатками 
«Джунглі кличуть». 
Перемогла – друж-
ба!  

Гандрабуров 
Максим,  1А клас 

 Хай війні повік не бувати 
Зранку 15 лютого до школи Пушко Ар-

тем прийшов 
разом зі сво-
їм татком. 
Коли він роз-
стібнув курт-
ку, на його 
піджаку ми 
побачили 
багато орде-
нів і меда-
лей. Так це ж саме він, той герой-афганець, 
якого ми з нетерпінням чекали на наш урок 
мужності «Час і досі не загоїв рану – цей 
одвічний біль Афганістану». Виявилось, що 
до сьогоднішнього дня Пушко Павло Андрі-
йович був для нас просто «дядя Паша», а 
відтепер  для нас він герой! Адже будучи 
18-річним юнаком, пройшов крізь пекло аф-
ганської війни. Ми ніколи не забудемо хви-
люючої розповіді Павла Андрійовича про 
солдатські будні, про героїзм молодих сол-
датів, про справжню армійську дружбу, про 
біль і гіркоту від втрати товаришів, про жит-
тя в справжньому горнилі війни.  

Ми згадали героїчні вчинки нашого зем-
ляка В’ячеслава Креміня, поклали квіти біля 
його пам’ятної меморіальної дошки, вшану-
вали пам’ять загиблих хвилиною мовчання. 

І хочеться сьогодні кричати крізь віки: 
Від імені мами, що не діждалась сина,  
Від імені дочасу посивілої дружини, 
Від імені батька, що мовчки сумує, 
Від імені сина твого вже, солдате, 
Благаю, кричу я: 
Хай війні вже повік не бувати! 

Федорова Людмила,  2А клас 


