
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Настала холодна пора року – зима. У природі відбулися зміни. Особливо важко 

стало звірям і птахам. Усе скрізь білою ковдрою накрив сніг. У лісі важко добувати 

корм зайчикам, вепрам, лосям. Їм допомагають працівники лісу: привозять сіно, 

буряки, зерно…  

Учні 5 класу вирішили допомогти птахам. Біля школи висять годівнички, які 

виготовили дітки із своїми батьками. Ми кожного разу кладемо в них крихти або 

шматочки хліба, приносимо із дому пшеницю, ячмінь. І коли настане весна пернаті 

друзі рятуватимуть наш сад від шкідників. Ми закликаємо усіх учнів нашої школи 

допомагати птахам пережити холодну зиму, адже для них голод страшніший, ніж 

холод. 

Будь ласка, шановні школярі, не будьте байдужі до «братів наших менших». 

Барановська Діана 

Учениця 5 класу 

 

Гарний подарунок отримали учні – 

спортсмени нашої школи напередодні Нового 

Року. 15 юних легкоатлетів були нагороджені 

поїздкою в м. Вінницю на екскурсію.   

За сприяння депутата Вінницької 

обласної ради від «Самопомочі» Вадима 

Соляника діти безкоштовно відвідали 

краєзнавчий музей, музей – садибу та 

усипальню М. Пирогова. Незабутні враження 

залишились в учнів після відвідування 

Вінницької обласної ради де вони ознайомились 

із роботою законотворців області та мали змогу 

сфотографуватись на місцях президії. Від членів 

апарату обласної Ради усім було вручено 

невеликі подарунки.  

По закінченню екскурсій дітей пригостили 

смачним обідом в депутатській їдальні. З гарним 

та веселим настроєм повернулись спортсмени 

додому в теплому, охайному автобусі. За 

організацію екскурсії дякуємо учителю 

фізкультури Мосійчуку Д.В.                                                                       Мурашко В. 

Учень 11 класу 
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Допомога птахам взимку 



 

Зима – прекрасна пора року. Це час коли земля поринає у глибокий сон… Усе 

навколо вкрите снігом, за вікном тріщить мороз, а у оселі пахне хлібом і теплом. І 

здається, що і люди заснули у своїх засніжених домівках… але ж ні…  

Зима дуже багата пора року на розваги та свята. Ще в грудні місяці кожен учень 

нашої школи учив слова, намагався перевтілитись у чарівного героя за допомогою 

своєї акторської майстерності та незвичайних, яскравих, а подекуди й неординарних 

костюмів Давайте ж згадаємо як це було: 

           
 

    

    
 

О.Палій  

Шкільний бібліотекар 

 

Новорічно - Різдвяні дива 



 

 

Учні 1 класу з 28 січня 

по 1 лютого працюють 

над темою тижня ми- 

дослідники, ми- 

винахідники. Тиждень 

розпочався з закладання 

дослідів із квасолею, 

кукурудзою, горохом, 

соняшником. По 

завершенні навчального 

дня учні отримали 

сертифікати юних дослідників.                                                                    Тацюк В.І. 

Класовод 1 класу 

 

 

 

Зима – чарівниця 

багата не тільки 

святами, а й веселими 

розвагами. Можна 

пограти в різні ігри: 

зліпити сніговика, 

пограти в сніжки, 

покататись на лижах і 

на санках. Веселі 

перегони на санках 

влаштували учні 4 

класу. 

А до Дня Соборності  України створили цікавий колаж малюнків. 

Черних Ю.М. 

Класовод 4 класу 

 

 

 

Голоко́ст — переслідування і масове знищення євреїв і ромів у Німеччині під 

час Другої світової війни;  

 Голокост почався у січні 1933 р., коли до влади прийшов Гітлер, і фактично 

закінчився 8 травня 1945р. 

 У період між 1933 і 1945 роками під час Голокосту було вбито більш ніж 11 

мільйонів чоловіків, жінок і дітей: 

 6 мільйонів євреїв 

 220 тис – 500 тис – циган 

 1,1 мільйон  дітей                                                                 Земба Даша 

Учениця 6 класу 

4 клас інформує: 

1 клас інформує 

Історична довідка 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B0_%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0


 

 

29 листопада 2018 р. в БДЮТ відбулася зональна гра «Інтелектуальні 

перехрестя». Команда нашої школи «Майбутнє України» набрала з 80 можливих балів 

77 і вийшла у фінал.  

24 січня 2019 року 

відбулася фінальна гра в якій 

взяли участь Шаргородська 

гімназія, Покутинська СЗШ і 

Руданська СЗШ І-ІІІ ступенів. В 

складі нашої команди були: 

Баліцкий Артур – капітан (11 

клас), Білозор Владислав (10 

клас), Драчук Іван (8 клас), 

Дюжикова Ольга (9 клас), 

Мурашко Олександр (9 клас), 

Перебейнос Андрій (8 клас). 

Команда нашої школи зайняла ІІ 

місце з результатом у 60 балів, 

поступившись першістю 

Шаргородській гімназії з різницею лише у 7 балів. 

Каплінська Г.К. 

Педагог – організатор 

 

 

 

 

18-19 січня в м. Вінниця проходив 

чемпіонат області з легкої атлетики серед 

юнаків та дівчат 2002-2003, 2004-2005 

р.н.  на «Кубок Поділля». В цих 

престижних змаганнях взяли участь 23 

команди та спортсмени з Хмельницької, 

Житомирської, Київської, 

Кіровоградської та Вінницької області. 

В складі команди Шаргородського 

району брали участь і спортсмени нашої 

школи. Вони завоювали 4 нагороди: в 

бігу на 3000 м золоту медаль та в бігу на 

1500 м бронзову виборов Боднарчук 

Вадим (10 клас), в бігу на 3000 м срібну медаль завоював Мурашко Владислав (11 

клас), в бігу на 3000 м бронзову медаль отримав Баліцкий Артур (11 клас). Залікові 

очки в скарбничку команди внесли Рожков Сергій (11 клас), Дяків Юрій (11 клас), 

Алімова Ангеліна (9 клас), Драчук Іван (8 клас), Санівський Максим (7 клас). 

Мосйчук Д.В. 

Учитель фізкультури та тренер команди 

 

Інтелектуальна гордість: 

Спортивна гордість: 



    

 

Учителя музичного мистецтва 

Мельник Юлію Миколаївну вітаємо із 

Днем народження 19.01 

В цей дорогий для серця день 

Бажаєм квітів і пісень! 

Від друзів – щирих привітань, 

Від зірок – здійснення бажань! 

Від сонця – світла і тепла, 

Щоб доля щедрою була! 

І не спинити часу лік, 

Нехай щастить весь довгий вік! 

Колектив школи 

 
Кухаря нашої школи Оманову 

Ірину Олександрівну вітаємо із Днем 

народження, що відбувся 05.01. 

Зі святом народження тебе ми вітаємо! 

І миру у серці тобі ми бажаємо. 

Хай щастить на роботі та в кожному 

ділі, 

Збуваються мрії нехай самі смілі! 

 

Поменше хворіти, побільше радіти 

І впевнено з гумором кожен день жити! 

Хай в серці весна птахами бринить, 

І гріє любов тебе кожну мить! 

                                       Колектив школи 

25. 01  свій День народження 

відсвяткувала учениця 5 класу 

Барановська 

Діана 

Нехай радісно 

світяться очі, 

Нехай серце не 

знає турбот. 

Я бажаю тобі 

все, що хочеш, 

Досягай у всіх 

справах висот. 

Будь завжди працьовита та щедра, 

Не марнуй зазря часу, живи. 

Нехай доля тобі, безсумнівно, 

Дасть веселі та сонячні дні! 

                                       Блажко Аня 

Найщиріші слова привітання з 

Днем Народження (31.01) шлемо  

Алімовій Ангеліні учениці 9 класу 

Хай в душі квітне весна 

І ніколи не в’яне вона. 

Хай у серці сопілка грає, 

Поганих дум туди не пускає. 

 

Щоб все завжди було гаразд 

І ніколи не мати образ. 

Хай збуваються твої мрії 

Й оточують теплі події. 

З Любов’ю Довгань Яна і Каріна та 

Кушнітук Діана 

 

13. 01. свій день народження 

відсвяткував Ковалишен Олександр 

учень 3 класу 

З Днем народження вітаємо,  

Підрости тобі бажаємо,  

Бути веселим, спритним, сильним,  

І, звичайно, дуже стильним!  

Бігай, стрибай, веселися, 

 Але не гнівайся і не бийся!  

Для тебе таке віршування, 

 Отримуй наші привітання! 

Учні 3 класу та класовод Мосічук Л.П. 

 

Щирі вітання з Днем Народження 

(23.01.) Куриці Олегу учневі 3 класу.  

Хай буде дитинство активним, 

Грайливим та позитивним. 

Хай друзі радують тебе, 

Тоді погане все мине. 

 

На невдачі уваги не звертай, 

Лиш приємні моменти у серці тримай. 

Батьків завжди ти шануй, 

Їх у щічки поцілуй. 

Учні 3 класу та класовод МосійчукЛ.П. 

 

Многая літа! 



Учні 5 класу вітають 

однокласника Боднарчука Івана з Днем 

Народження 

Зі святом привітаємо, 

Тобі здоров’я побажаємо. 

Щоб багато було пригод 

Та не знати ніяких незгод. 

Щоб сміх був завжди чутний, 

День народження — незабутній. 

Приймай від всіх вітання 

З ранку і до світання. 

Учні 5 класу та класний керівник 

Ковалишена Т.В 

 

Щиро вітаємо учня 4 класу 

Тацюка Дениса з першою річницею – 

10 років  

З днем 

народження тебе, 

Свято подарунків 

принесе. 

Ще здоров’я, друзів 

море, 

Омине тебе хай 

горе. 

Не журись, посміхайся, 

Гарно в школі ти навчайся. 

Друзів, старших поважай, 

У біді не залишай. 

Учні 4 класу та класовод Черних Ю.М 

 

 
 

 

 
 

07.01 свій День Народження 

святкувала активна учасниця 

навчально-виховного процесу нашої 

школи Ковалишена Мар’яна( мама 

учня 3 класу) 

Хай будуть з вами здоров'я та сила, 

Хай доля буде ласкава і щира! 

Щоб ніколи не знали ви втоми! 

Хай мир і злагода будуть у домі, 

Хай Господь дарує надію й тепло 

На довгі літа, на щастя й добро! 

Батьківськи комітет 3 класу та 

класовод Мосійчук Л.П. 

 

Знайомтесь наші журналісти: 
Барановська Діана - 5 клас, Земба 

Даша – 6 клас, Довгань Каріна – 7 клас, 

Драчук Іван – 8 клас, Зарицький Артем 

– 10 клас. 

В останній тиждень кожного місяця 

у нашій школі буде виходити шкільна 

газета «Школа над Жорнівкою». Кожен 

бажаючий може розмістити свою 

статтю у газеті звернувшись до одного 

із вище зазначених журналістів або 

головного редактора газети шкільного 

бібліотекаря Палій О.О. Заявки на 

привітання та пропозиції своїх статей 

для наступного номера газети 

прийматимуться до 22 лютого. 


