
Травень 2019 р. 

З м і с т  в и п у с к у  

С. 1 – 22       РУБРИКА «СТОРІНКАМИ ШКІЛЬНОГО ЖИТТЯ» 

С. 23 – 24      РУБРИКА «НАШІ ПЕРЕМОГИ» 



Тиждень психології для вчителів закладу 

У рамках проведення тижня психології для вчителів школи 
проведено майстер-клас під керівництвом практичного 
психолога Заболотної О. В. та учнів 10 класу. 

Було весело та цікаво! 



День Землі 
Щорічно, 22 квітня люди по всій планеті 

відзначають День Землі. Цей день став 

загальнолюдським символічним святом 

любові та турботи за наш спільний дім. 

Саме 22 квітня в різних куточках земної 

кулі небайдужі до екологічних проблем 

люди проводять різні яскраві і в той же 

час корисні заходи, спрямовані на те, щоб 

у світі стало більше чистоти і 

відповідальності. 

До нього приєдналися учні 9-А класу 

КЗ«НВО» м.Покров, провівши квест 

«Збережімо природу!» та конкурс 

плакатів на природоохоронну тематику. 



ПЕРЕРВА БЕЗ ГАДЖЕТІВ 

ПІД ЧАС ПРОВЕДЕННЯ АКЦІЇ " ПЕРЕРВИ БЕЗ ГАДЖЕТІВ" ЛІДІЯ 

ЛУПАЩЕНКО, УЧЕНИЦЯ 11 КЛАСУ, ПРЕДСТАВИЛА СВОЇ РОБОТИ. 

ЛІДІЄ, ТИ ТАЛАНТ!!! 



Тільки той, хто пам'ятає минуле, 

вартий майбутнього 
Під час виховної години учні 6-А 

класу вшанували подвиг 

Українського народу, його визначний 

внесок у перемогу антигітлерівської 

коаліції у Другій світовій війні; діти 

ознайомилися з бойовими діями за 

визволення України впродовж 1942-

1944 рр. На прикладі історичних 

фактів було показано якою ціною 

далась перемога над загарбником 

нашої Батьківщини. 



День пам’яті та 

примирення  
       Такі людські амбіції, які 

зав’язуються на культі окремої 

людської особистості і зарозумілість, 

зведена на рівень державної 

політики: відверта брехня, 

підступність і бажання збагачення, а 

за рахунок ближнього свого сусіда, 

приводять зрештою до 

розв’язування будь-якої війни. Вони 

не зникнуть самі по собі. На рівні 

простої людини, для того, щоб 

побудувати навіть саме звичайне 

житло чи народити і поставити на 

ноги дитину, ми змушені вкладати 

масу сил, коштів і часу... 



 
 

ДОРОГІ ВЕТЕРАНИ, УЧАСНИКИ ВІЙНИ,  
ПРАЦІВНИКИ ТИЛУ, МЕШКАНЦІ 

МІКРОРАЙОНУ! 
Прийміть наші щирі вітання зі світлими і 
радісними святами — Днем Пам’яті та 

примирення й Днем Перемоги! 
Низький уклін, вічна пам’ять і слава 

визволителям, котрі зі зброєю в руках 
захистили свободу і незалежність нашої 

країни, і трудівникам тилу, які самовіддано 
працювали задля Перемоги. 

Напередодні цього світлого дня бажаємо 
Вам, дорогі наші ветерани, щастя, міцного 

здоров’я, оптимізму та активного 
довголіття! Нехай у Ваших родинах панує 

злагода і спокій, а оселі повняться 
достатком! 

Зі святом Вас! 
З повагою та побажаннями усього 

найкращого, спільнота КЗ «СЗШ№2» 
м.Покров 

 



 

Тиждень історії 
Тиждень історії, розпочався традиційним дайджестом « 

Хто не знає свого минулого, той не вартий 

майбутнього. 

Хто не відає про славу предків своїх, той сам не вартий 

поваги…». 

У рамках Тижня пройшов конкурс-виставка учнівських 

стіннівок на тему: «Історична подорож Україною». Усі 

охочі мали змогу вирушити в заочну подорож 

історичними місцями України. Переможцями конкурсу-

виставки стали учні: 

- 6-А класу - Стешенко Кіра, робота «Забуті замки 

України»; 

- 9 –А класу - Юхимець Лілія, робота «Дивовижна 

садиба"; Оліяр Каміла, робота «Історичні пам’ятки 

України»; Колеснікова Катерина, робота « Історична 

подорож Одесою»; 

- 10 класу - Кальченко Вікторія, робота «Сім чудес 

Дніпропетровщини»; 

-11 класу - Танчанець Єгор «Пам’ятки іконопису 

України». 
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Учні 10-11 класів мали змогу відвідати "Фестиваль 

професій". Метою цього фестивалю було зацікавити 

майбутніх студентів у виборі правильної професії. Учні 

мали змогу ознайомитися з різними інститутами 

Києва, Харкова та Дніпропетровська. Вибір дійсно 

великий, починаючи з філологічних факультетів 

прямували до інженерних спеціальностей, які дуже 

зацікавили десятикласників. 

Представники з вищих навчальних закладів 

доброзичливо відповідали на всі запитання та 

допомагали зробити правильний вибір майбутньої 

професії. 

Бажаємо кожному із вас не помилитися у власному 

виборі! 

                      
 

Фестиваль професій 



  

 

Профорієнтаційна робота учнів 9-х класів  
22 травня в рамках профорієнтаційної роботи учні 9-х класів КЗ "НВО" 

відвідали Північний кар'єр та Чкалівську збагачувальну фабрику АТ 

"Покровський ГЗК" 



ПРОФОРІЄНТАЦІЙНИЙ ЗАХІД "ПРОФЕСІЯ ПОРЯД" 

УЧНІ 9-А ТА 9-Б КЛАСІВ ВІДВІДАЛИ ПІЗНАВАЛЬНИЙ ТА 

ЦІКАВИЙ ВІДКРИТИЙ ОБЛАСНИЙ ПРОФОРІЄНТАЦІЙНИЙ ЗАХІД 

"ПРОФЕСІЯ ПОРЯД" НА БАЗІ ДПТНЗ "ПЦППРК" 

  



Нагородження учасників Міжнародного математичного конкурсу 

"Кенгуру - 2019" 
Серед учнів 5-6 класів взяли участь 21 учень: 6 показали "Відмінний 

результат", 12 - "Добрий результат" і 3 стали учасниками. 

Дякуємо всім учням за участь в конкурсі, наполегливість та активність! 

Участь у конкурсі "Кенгуру" - це перемога бажань більше знати та вміти. 



Нагородження переможців обласного 

літературного конкурсу  

"Розповім про подвиг" 
24 травня 2019 р. у м.Дніпро відбулося 

нагородження переможців обласного 

літературного конкурсу "Розповім про подвиг". 

Волкова Вікторія,учениця 5-Б класу та 

Матвієнко Анастасія, учениця 3-Б класу, 

отримали грамоти та цінні подарунки за 

перемогу.  



Свято прощання з першим класом "Дитинства 

веселковий світ" 
28.05 в стінах НВО відбулося свято прощання з першим 

класом "Дитинства веселковий світ". Спостерігаючи за 

виступами дітей, ми ще раз впевнилися наскільки творчі та 

талановиті наші учні. Бажаємо всім нашим першачкам до 11 

класу бути такими ж активними, життєрадісними, 

позитивними. 

 

Нема світлішого нічого в цілім світі, 

Як сонце ясне й чисті небеса. 

Нема нічого кращого, як діти, 

Бо в них любов, надія і краса. 

Бо в них найкращі наші сподівання, 

Вершина, може, нашого буття. 

Тому-то ми без зайвого вагання 

За них віддати можемо життя. 

Готові зірку зняти з небосхилу 

І прихилити небо голубе. 

Щоб тільки дітям у житті щастило, 

Бо в дітях ми продовжуєм себе. 

На Землю сонце промені сипнуло 

І синьо усміхнулись небеса. 

То ж дай нам бог, щоб лихо нас минуло. 

Хай радують нас діти і краса. 

 



   

   

Впровадження ЗНО принесло 

гарні результати щодо значного 

підвищення якості середньої та 

вищої освіти в Україні, позитивно 

позначилося на загальному рівні 

освіченості та стало вагомим 

фактором у боротьбі з 

корупцією. 

Для одних – це лотерея, а для 

більшості – вільний доступ до 

якісної освіти. 

Тож бажаємо успіхів 

випускникам 

 у цій нелегкій справі! 

  21 травня розпочався 

важливий етап для 

випускників школи  

перше ЗНО - математика 



ВИПУСК ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ - 2019 



Закриття шкільної спартакіади / СК "ПУМА-ЮНІОР" 
24 травня 2019 на шкільному майданчику учні нашого закладу шикуються в очікуванні улюбленого свята 

сильних, спритних, здорових, усміхнених дітей – закриття шкільної спартакіади. На свято завітали гості 

та спонсори ШСК «ПУМА-ЮНІОР» - Павлюк Валерій, Павлюк Тетяна, Калюка Тетяна. 

Протягом 2018 – 2019 навчального року юні спортсмени школи продемонстрували свої досягнення з 8 

видів спорту! На святковій лінійці були підведені підсумки участі дітей у шкільних змаганнях. 

Найкращими стали: 

- вікова група 5-6 класи: І місце – 6-А клас;  ІІ місце – 6-Б клас; ІІІ місце – 5-Б клас. 

- вікова група 7-9 класи: І місце – 8 клас; ІІ місце – 9-Б клас; ІІІ місце – 7-А клас. 

- вікова група 10-11 класи: І місце – 10 клас; ІІ місце – 11 клас; 

Команди, які посіли І місця отримали кубки, за ІІ та ІІІ отримали грамоти, за перемогу в номінації 

«Найкращий спортсмен місяця» та «Найкращий спортсмен року» - учні отримали грамоти та солодкі 

призи від спонсорів торгівельного маркету «Лайм» 

Родзинкою свята став виступ команди дівчат з секції «Аеробіка», який запалив присутніх гарним 

настроєм. Так цікаво, весело, бадьоро пройшло свято спорту, здоров
 

я, краси! 



31.05.2019 р. Свято Останнього 
дзвоника 
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Перемога в 

обласному 

конкурсі юних 

літераторів 
Вітаємо ученицю 11 класу КЗ 

«НВО» Лопатіну Катерину, яка 

посіла III місце в обласному 

конкурсі юних літераторів 

«Собори наших душ», 

присвяченому 205 - річчю від 

дня народження видатного 

українського письменника 

Тараса Григоровича Шевченка 

Наші перемоги 



Зустріч з чемпіонкою - золотого призера Міжнародних змагань у Польщі зі 

спортивної акробатики Катериною Гужвою 
Учні закладу вранці зустрічали щирими вітаннями нашу чемпіонку - золотого призера 

Міжнародних змагань у Польщі зі спортивної акробатики Катю Гужву, ученицю 6-Б 

класу. 

Розчулені слова Лариси Станіславівни, директора закладу, радісні посмішки, квіти, 

барвисті кульки... Усе це для тебе, Катрусенько! 

Ти - сильна особистість, бо наполегливо йдеш до своєї мети! 

Ми - одна родина, ми підтримуємо тебе, бо ми - дружний колектив КЗ "НВО"! 


