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                 Золота осінь! 
                                     Вже побагряніло 

                              Листячко на клені, 

                       Але на вербиці  

                         Ще воно зелене. 

                            На каштані листя  

                            З жовтою каймою. 

                               Йду осіннім парком 

                    Тихою ходою. 

                             Таких фарб не має 

                         Влітку ні зимою 

                           Не даремно осінь 

                          Зветься золотою. 



                   З   днем   вчителя!                       

 
 Золоті знов каштани й тополі  

 Шкільний дзвоник як серця ритм, 

 І в твоїй учительській долі 

 Вічним трепетом він дзвенить. 

 Кличе, зве, поринає у спомин, 

 Де велика родина ,шкільна вся сім’я, 

 Де твоїх зірочок небо повне, 

Та єдине для них- твоє, Вчитель ім’я. 

Із рожевих світанків дитинства, 

Доброти, тепла та любові,  

Із батьківства та материнства 

Вся твоя учительська доля. 

Світлом сонця удача хай лине, 

Як в калиновій казці неначе, 

І нехай джерелом в ній неспинним 

Буде радість і сміх дитячий. 

 

                                        
                                      Коляса Даша 9 клас. 

 

 

 

 

 

Освітяни  мої, освітяни! 

Чарівні українці мої, 

Я люблю Вас усіх до нестями. 

Ви, як зорі, в цім світі земнім. 

Світло Ваше пронизує Всесвіт, 

Попадає у душі дітей, 

Світло Ваше торкається серця, 

Бо це світло глибоких ідей. 

Освітяни мої, освітяни! 

Вам дорогу тернисту дано. 

Ви торуєте шлях щонайважчий, 

І  за вами дитина іде. 
 

 
                                                                                               Загороднюк Юлія 9 клас. 

 

 

 



                   
                       Зупинка                                       Зупинка                    

  

        «Коні вороні»               «Меткий Козарлюга»        «Святковий куліш» 

 

 

                                                                                      Боднарчук Вадим 11 клас.  

 
 

Воїне, лицарю славний, 
Ти зброю тримаєш в руках, 
Щоб на нашу країну-державу 
Злий не позарився враг.  
Будь мужній і будь достойний 
Ти слави своїх батьків, 
Відважний вкраїнський воїне, 
Нащадку славних козаків. 

             День Українського Козацтва.  Покрова. 
           Козацька держава – наша гордість і слава 

       14 жовтня –  день, багатий на свята. Всі православні християни відзначають велике 

релігійне свято - День Покрови Пресвятої Богородиці, а також ми святкуємо День 

козацтва  та День захисника України.  

 
  
 

 

 

 

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 
                     Так в Руданській школі святкують День козацтва.! 



          Тиждень присвячений початковим класам!!! 

         Вивчення  мирилок між учнями 2,3 та 4 класу. 

         Виставка « Умілі ручки»  від учнів початкових класів.             

 

                                                                          Білозор Неля бібліотекар 



                                   Наші досягнення!   

                          Наші зірочки  

   30 жовтня в Шаргороді відбулися районі зональні 

змагання серед школярів з шашок, шахів та настільного 

тенісу.  Наші учні зайняли такі місця….     

     

         Головко Іван                                 Гончар Микола 

      1 місце по шашках.                                   1 місце по шахах. 

 

  

 

    Білозор Владислав                     Боднарчук Роман 

2 місце по настільному                       2 місце по шашках та  

       тенісу.                                                по настільному тенісу.   

 

 

 

     Головко Вероніка                                   Гончар Роман  

   2 місце по шашках.                             2 місце по шахах.  

 

                                                                  

 

                                                                    Боднарчук Рома 9 клас                          

                       



 

    Над газетою працювали наші редактори: 

  Білозор Неля - бібліотекар; 

 Загороднюк Юля - учениця 9 класу; 

 Коляса Даша -учениця 9 класу; 

 Боднарчук Роман- учень 9 класу; 

 Боднарчук Вадим – учень 11 класу.  

 


