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На змаганнях з боксу, які проходили в Анапі (Росія), учень 

нашої школи Олександр Гречаник зайняв ІІ місце 

На Чемпіонаті Європи з боксу серед школярів Олександр 

виступав у складі Сборної України. Він був єдиним 

спортсменом Сумської області, хоча представляв новгород-

сіверську боксерську школу, де постійно тренується. 

На змагання з’їхалися юні боксери 2001-2002 року 

народження з 21 країни. Олександр виступав у категорії 50 кг. За час чемпіонату провів 

три поєдинки. Перші два з венгром та білорусом він переміг з рахунком 3-0. Останній з 

росіянином, закінчився для нього невдачаю: 1-2. За результатами змагань у своїй віковій 

категорії Олександр виборов срібло. 

- Найскладнішим був перший поєдинок.  Це мої дебютні міжнародні змагання. Та і 

суперник попався на півтори голови вищий. Але коли ввійшов у ритм, хвилювання 

пройшло,- ділиться враженнями Сашко. 

Тож вітаємо Сашка з Європейським сріблом та бажаємо нових перемог! 

 

Щороку на початку навчального року у школі проходять 

вибори активів класів, вибори Президента шкільного 

парламенту, у яких беруть участь учні 5-11 класів. 

У цьому навчальному році кандидатами на посаду 

Президента шкільного парламенту Мєшкова Анна, учениця 10 

класу та Грекова Анна, учениця 9-б класу. Упродовж двох 

тижнів йшла агітаційна робота. Кандидати ознайомили 

виборців із програмами, виготовили агітаційні плакати, 

виступали на загальношкільній лінійці. 

3 листопада у школі пройшли вибори Президента шкільного парламенту, у яких взяли 

участь 217 учнів-виборців. Була створена виборча комісія, до складу якої увійшли учні 8, 

11-х класів: Юдіна Анна, голова комісії; члени комісії: Недобуга Анна, Москаленко Анна, 

Москаленко Анастасія. На підставі Положення про вибори Президента шкільного 

парламенту, виборча комісія визнала, що найбільшу кількість голосів виборців віддано 

Мєшковій Анні (98), яка і вважається обраною на посаду Президента шкільного 

парламенту. Грекова Анна ( 84 голоси) стала Віце-президентом шкільного парламенту. 

Бажаємо новому парламенту на чолі з Президентом школи творчої праці! 



 

Цього року виповнюється 82 річниця організованого 

комуністичною владою колишнього СРСР геноциду українського 

народу - Голодомору 1932-1933 років.Голодомор став найбільшою 
трагедією за всю історію українського народу. За масштабом, 

жорстокістю, цинізмом і організованістю з боку влади та наслідками 

для майбутніх поколінь він не має аналогів в історії людства. 

Демографічна катастрофа посіяла в душах мільйонів людей 

фізіологічне почуття страху, необоротно вплинула на генофонд нації. (Згідно з Указом 

Президента України, починаючи з 2000 р. у четверту суботу листопада в нашій державі 

щорічно відзначається День пам'яті жертв Голодомору і політичних репресій.) 

У кожному класі нашої школи пройшли виховні години на тему «Голодомор 1932 -1933 

років.» Цікавою та змістовною була тематична виставка, приурочена цій даті. Учні школи 

підтримали Всеукраїнську акцію «Запали свічку». Свічки пам’яті горіли в кожному класі, а 

також  на першому поверсі школи. Нехай вшанування світлої пам’яті жертв Голодомору в 

Україні стане актом поминальним, жестом покаяння й перестороги.  

Вчителі початкових класів провели виховні години про жахливі події тих голодних 

років, коли люди помирали голодною смертю. 24 листопада у 5-а та 5-б класах була 

проведена виховна година на тему: "Час зупинись ... Люде слухай ... Слухай і пам`ятай", 
яка присвячена пам`яті жертв голодомору. Юлія Вікторівна розповіла про голодомор 1932 -

1933 років. Учні розказали вірші та зачитали спогади очевидців про ті страшні часи. В знак 

пам`яті про померлих під час геноциду була запалена свічка скорботи. 

Конференцію «Такого ще земля не знала», присвячену  Дню пам'яті жертв голодомору 

провели учні 9-Б класу.  

У 6-А класі був проведений виховний захід до дня пам'яті жертв Голодомору 1932 -1933 

років "Мертві не простять, живі не забудуть".Учні підготували повідомлення та 

презентації про події тих часів. Також діти вшанували загиблих хвилиною мовчання та 

запалили свічки. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 
 

Місяць жовтень видався насиченим на змагання з шахів для учнів 

нашої школи. 

Так, спочатку ми два дні змагалися в невеличкому містечку на 

Житомирщині – Чуднові. 

Незважаючи на нелегкий шлях до містечка, враження від 

організації змагань залишилися тільки позитивні. Хочу сказати, що 

мені, як матері спортсменів, так і тренеру-викладачу довелося 

побувати на багатьох змаганнях різного рівня, в різних куточках 

нашої України, то ці – були організовані як одні з найкращих! Діти 

грали за шахівницями європейського зразку, годинники найвищого 

рівня. Надзвичайно широкою була географія змагань за участі 10 

областей України. Прийняло участь 121 шахіст. Кожен учасник 

отримав пам’ятний значок із логотипом фестивалю. Діти були 

забезпечені безкоштовною питною водою під час турніру. В перший 
ігровий день було організовано безко  штовне харчування учасників 

традиційною стравою «книшиками по-чуднівські». На змаганнях 

працював професійний фотограф, знімався професійний відео ролик. 

Результати змагань такі: Майборода Ілля (учень4-б класу) посів 30 

місце(вікова категорія 2005 р.н. і молодші) 

Нижник Володимир (учень5 класу) посів 14 місце – це дуже 

гарний результат, оскільки хлопцю вдавалося вигравати 

першорозрядників і він розмістився посередині турнірної 

таблиці(вікова категорія 2000р.н. і молодші). 

Кельбас Анастасія (учениця 6 класу) у 

загальному заліку стала четвертою, а серед 

дівчаток і серед учасників до 12 років зайняла 

першу сходинку. Нагороджена грамотою, медаллю і грошовим 

призом.  
У цій поїздці вдалося відвідати ще й парк «Київ в мініатюрі». 

Наступні змагання відбулися в нашому рідному містечку на 

Покрову. 

Ілля Майборода посів перше місце серед третьорозрядників, Анастасія Кельбас стала 

кращою серед дівчаток. 

Серед наших другокласників на канікулах був проведений міні-турнір з виконанням 

норми 4 спортивного розряду. Гра була дуже рівна і у впертому бою першу сходинку 

посів учень 2-а класу Микита Мехедок, другу – учень 2-б класу Володимир Новіков, третю 

– Тимофій Деркачов. Якщо хлопці будуть наполегливо тренуватись, то високі результати 

будуть незабаром. 

З 24 по 31 жовтня у м. Житомир проходив півфінал Чемпіонату 

України серед дітей до 12 років. Цього року змагання зібрало 

рекордну кількість учасників за всю історію проведення півфіналів у 

нашій країні – 156 (44 дівчинки і 112 хлопців). Сумську область 

представляли: учениця нашої школи, чемпіонка України, 
переможниця та призерка багатьох змагань різного рівня ,Анастасія 

Кельбас та юний шахіст з Ямполя, який став цьогорічним чемпіоном 

області Сергій Сергійко. 

Нашій Анастасії вдалося розділити 3-4 місце і потрапити до фіналу Чемпіонату 

України, де будуть змагатися лише 12 найкращих шахісток за відбором у двох вікових 

категорій. Змагання відбудуться у квітні 2016 року. 

Тренер-викладач Кельбас С.І. 



 
 

З 16 по 20 листопада на базі школи проходив 

тиждень Толерантності. В рамках тижня було проведено 

ряд заходів для всіх учасників навчально-виховного 

процесу. Для найменших школярів були розроблені і 

проведені «Уроки добра» з елементами тренінгу. Їх зміст 

був спрямований на формування в учнів активної позиції 

толерантності, вмінні сприймати людей такими, якими 

вони є, цінувати в кожній людині особистість і поважати 

її думки, почуття, переконання.  Для учнів середньої і 

старшої школи були проведені заняття з елементами 

тренінгу «Всі ми однакові, всі ми різні» , що спрямовані 

на профілактику конфліктної поведінки, різного роду 

маніпулятивної поведінки особистості, формуванню толерантності, як риси 

характеру, навичок здорового способу життя. Для 

педагогічних працівників було організовано і проведено 

заняття з елементами арт-терапевтичних методик 

«Планета на якій мені добре», з метою розвитку 

доброзичливості, відкритості, щирості у спілкуванні з 

оточуючими, самоаналізу власної життєвої позиції. 

Психолог школи О.Ю. Петренко 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 



 

 
 


