Глухівська загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів №2

Гордість нашої школи, ученицю 11 класу ЮДІНУ АННУ,
яка отримала ІІІ місце у ІІІ етапі Всеукраїнської предметної
олімпіади з економіки та стала переможцем ІІ етапу конкурсу
захисту МАН в секції "англійська мова" (І місце).
Вітаємо Анну та бажаємо перемог у ІІІ етапі!!!
Спортивна перемога
Учня 2-Б класу Володимира Мартиненко, який отримав І
місце у відкритому чемпіонаті Сумської області з війсковоспротивних багатоборств "Бойове Двоборство" категорія 6-7
років, Вага до 27 кг у Розділі Б-2
Шахова перемога
11 лютого пройшов масштабний міський шаховий турнір на
призи М.Й. Сегалова.
Анастасія Кельбас стала кращою серед дівчат. Дівчина грала
у групі першорозрядників та кандидатів в майстри спорту. Грали
по коловій системі з контролем 5 хв. кожному учаснику. Будучі
найменшою учасницею, Настя набрала 4,5 очки
з 11.
Ілля Майборода, учень 4 класу, зайняв ІІІ
місце. Хлопець грав у групі третьорозрядників з контролем 10
хв. кожному учаснику. Ілля виграв 4 партії з 5 і поділив 2-3
місце, але за коефіцієнтом розташувався на третій сходинці.
Сподіваємося, що наступного разу нашому спортсмену
підкориться найвища сходинка п’єдесталу!
Блискавична гра буває непередбачуваною, але вона збирає
багато глядачів!
Фінальний етап ХVІ Міжнародного конкурсу з української
мови імені Петра Яцика.
30 січня в місті Суми відбувся фінальний етап ХVІ
Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра
Яцика. Учень 8-Б класу Дмитро Малорошвило та його
вчитель А.М. Матосова були нагороджені дипломами та
цінними подарунками.

Найпрестижнішим професійним конкурсом для освітян є
конкурс «Учитель року». Участь у ньому дає можливість, а
точніше, шанс заявити про себе як про фахово компетентну,
творчу особистість. В обласному етапі Всеукраїнського
конкурсу «Учитель року-2016» у номінації «Англійська
мова» брала участь учитель англійської мови нашої школи
Овчаренко Наталія Миколаївна. Педагог підготувала
усі необхідні матеріали, презентувала власний досвід та
блог,
продемонструвала
майстер-клас,
провела
показовий урок. Від усього серця вітаємо нашого
педагога, які стала лауреатам конкурсу, пишаємося
участю в фаховому конкурсі, гордимося її вкладом у
розвиток сучасної освіти Глухова! Бажаємо наснаги,
натхнення та подальших творчих успіхів!
П’ятеро учнів школи отримали персональні стипендії за перемогу у ІІ та ІІІ етапі
Всеукраїнських учнівських олімпіад.
Носков Андрій – ІІ етап Всеукраїнських учнівських олімпіад
І місце - інформаційні технології
І місце – хімія
І місце інформатика
ІІ місце - математика
ІІ місце - географія
ІІІ місце - біологія
ІІІ місце – англійська мова
Науменко Іван - ІІ етап Всеукраїнських
учнівських олімпіад
І місце - трудове навчання
ІІІ етап Всеукраїнських учнівських олімпіад
ІІ місце – трудове навчання
Амелін Андрій - ІІ етап Всеукраїнських
учнівських олімпіад
І місце – економіка
ІІІ місце – географія
ІІІ місце – математика
Юдіна Анна –ІІ етап Всеукраїнських учнівських олімпіад
І місце – англійська мова
І місце – фізика
І місце - економіка
ІІІ етап Всеукраїнських учнівських олімпіад
ІІ місце – англійська мова
Шаповалова Вікторія - І місце у ІІ етапі Міжнародногоконкурсу знавців
української мови імені Петра Яцика.
Учні отримали стипендії, завдяки спонсорській допомозі голови правління ВАТ
«Велетень», депутату Сумської обласної ради Н.О. Вайло.

Дитині час до школи… Батьки й вчителі з
хвилюванням чекають цієї події.
І тому у школі почала працювати «Школа
майбутнього першокласника» . Вона працює за
індивідуальним
навчальним
планом
і
програмами, що затверджені на методичній раді
школи. Заняття з дітьми проводять учителі
початкових класів Наталія Володимирівна
Грудиніна та Юлія Юріївна Бородіна, психолог Олена Юріївна Петренко та логопед
Ольга Павлівна Гурець.
6 лютого в нашій школі відбулася перша зустріч з майбутніми
першокласниками.
Учні початкової та середньої ланки радо вітали малюків з першим днем у школі.
Весело і цікаво проходила зустріч. Діти співали пісні, танцювали, розігрували
сценки. Їхні виступи супроводжувались інсценівками, мультимедіями та
презентаціями.
Маленькі гості були в захваті від казкових героїв,
які завітали на свято: Вовчика, Червоної Шапочки,
Бабусі Ягусі та Букварика.
А потім діти разом вирушили у свої майбутні
класи, де відбувся їхній перший урок у школі
«заняття-знайомство». «Подорож у країну знань»,
яка продовжуватиметься для цих дітей довгі роки і
буде сповнена цікавими відкриттями і незабутніми
враженнями.
Шкільна бібліотека в цілях виховання бережливого ставлення до книги як до
джерела знань, підвищення престижу читаючого суспільства з 22 по 26 лютого
проводила акцію «Подаруй бібліотеці книгу». Акція була спрямована на те, щоб
поповнити фонд літературою для наших читачів (з різних галузей знань: дитяча,
довідкова, класична, сучасна художня, на електронних носіях, підручники та ін.).
Дже активно до акції долучилися учні початкової ланки. Загалом фонд нашої
бібліотеки поповнився майже на 150 примірників. Переважно це дитяча література.
Стовідсоткову перемогу у кількості подарованих книжок здобули учні 2-Б
класу(класовод Маргарита Петрівна Суровицька), на другому місці учні 2-А класу
(класовод Олена Миколаївна Холіна) на третьому учні 4-А класу(класовод
Противень Світлана Олексіївна).

Дуже вдячні всім учням школи, які прийняли участь у акції!!!

Наприкінці червня з ініціативи благодійного фонду «ОВЕС» стартувала
всеукраїнська акція зі збору пластикових кришечок для подальшої переробки на
протези для воїнів.
Кришки з різних видів пластику будуть дробити на гранули і
використовуватимуть як сировину для виготовлення протезів постраждалим
українським військовим. А на один якісний індивідуальний протез потрібно 80 тис.
пляшок із кришками.
Акція водночас вирішує дві проблеми - екологічну та соціальну. Її вже
підтримали Міністерство екології України, бізнес і багато волонтерів. Зважаючи на
масштаби акції, фонд «ОВЕС» закликає не зупинятися і приєднуватися.
У грудні місяці до нас у школу завітав офіцер запасу Гурець Валентин
Федорович, член громадської організації Центру активних глухівчан і розповів
дітям саме про цю акцію. Батьки та учні з задоволенням відгукнулися на цю
пропозицію по збору кришечок та з власної ініціативи почали приносити ще і
використані батарейки. Найбільш активними учасниками акції стали батьки та учні
початкової ланки.
І ось, зібравши чимало кришечок та батарейок, члени учнівського
самоврядування у складі: президента шкільного парламенту Анни Мєшкової, віцепрезидента Анни Грекової, голови комісії Суспільно-корисних справ Юліі Гамалій,
членів ШП Анни Юдіної та Дарини Марченко, завітали до Центру активних
глухівчан, керівником якого є Гайдук Ірина Борисівна. Учнів зустріла саме Ірина
Борисівна. Вона розповіла про роботу Центру, про акції, які проводяться, щиро
подякувала дітям за роботу, а вони в свою чергу пообіцяли, не зупинятися на
досягнутому, а продовжити благодійну акцію.

