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Хто навчається без книги,  той черпає воду решетом.
народна мудрість

Державні і церковні православні свята

у листопаді 2017 року в Україні
4 — день залізничників.

8 - Дмитра

9 — день української мови — це національне свято. 

Друга його назва — день української писемності.

16 — День  терпимості.

16 — День  працівників радіо і телебачення

17 — свято всіх студентів.

19 —День працівників сільськогосподарської

промисловості.

19 — професійна подія для метеорологів.

20 — міжнародний день дитини.

21 - Михайла

22 — свято Свободи.

25 — акція міжнародного характеру, заснована на 

честь  боротьби проти протиправних і

насильницьких дій стосовно жінок.

4 — у православних відзначається найбільше і найважливіше для релігії подія —

шанування святого  лику Казанської Богоматері. 

4 — Дмитрівська субота. Поминальна субота. Період, 

коли віруючі згадують покійних рідних людей. 

В осінній період вже не рекомендовано відвідувати

кладовища, але згадати про улюблених родичів

можна і відвідуванням священного храму і

запалюванням поминальної свічки.

6 —свято, присвячене шануванню лику  Божої Матері

«Всіх скорботних радість».

28 — початок Різдвяного посту.



До Дня Захисника Вітчизни в нашій школі

було організовано благодійну акцію “Схід та

Захист разом”. Учителі, учні миттєво відгукну-

лись на підтримку цієї акції - приносили хто

що міг - продукти харчування, закрутки, одяг,

засоби гігієни та інше. Ми дякуємо учням 1-б,

2-а,3-а, 4-б, 5-а, 6-а, 6-б, 7 , 8-б, 9-а, 9-б класів, а

також учню 8-а класу Фурману Максиму за

патріотизм, чуйність та людяність. За особливу

активність хочемо відзначити учнів 1-а класу

(класовод Савіцька О.Б.) та 3-б класу (класовод

Гуменчук В.В.) . Усім відомо, а мені особливо,

тому що мій батько певний час перебував в зоні

АТО і багато розповідав про ті події та обста-

вини, що умови у наших хлопців на війні зали-

шаються жахливими, а бійцям немає від кого

більше чекати допомоги, як від своїх рідних та

земляків. Тому, пам’ятаймо про тих, хто

ризикує своїм життям заради нас і зігріваймо

цим їх хоробрі серця.

Гребенюк Аліна
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Про їхні маленькі подвиги

не пишуть статті у газетах

і не знімають сюжети

центральні канали. А вони

нарівні з дорослими печуть

бійцям АТО печиво, в’яжуть

шкарпетки, збирають гроші й роблять обереги,

малюють малюнки щоб там, на передовій,

підтримати наших солдат і ще раз нагадати:

хлопці, тримайтеся, ви не самі, ми з вами.

Деражнянські школярі об’єдналися у потужний

фронт допомоги нашій армії, і роблять маленькі

дива, які щодня рятують людські життя.

ХТО ХОЧЕ ПРИНОСИТИ

КОРИСТЬ, ТОЙ НАВІТЬ ЗІ

ЗВ'ЯЗАНИМИ РУКАМИ МОЖЕ

ЗРОБИТИ БАГАТО ДОБРА.

Ф.М. ДОСТОЄВСЬКИЙ

ТОРГІВЛЯ ЛЮДЬМИ. ЯК УНИКНУТИ І ЗАПОБІГТИ.

За тиждень до канікул   в стінах навчального закладу було проведено ряд виховних 

та  попереджуючих заходів приурочених  Європейському Дню боротьби з торгівлею 

людьми, який щорічно відзначається 18 жовтня.

Основною метою заходів  було: підвищити рівень проінформованості

та усвідомлення учнями гостроти проблеми торгівлі людьми; обговорення  причин, 

форм та ознак  цього явища, показати небезпечні наслідки та шляхи потрапляння в 

ситуацію торгівлі людьми, а головне - надати рекомендації та практичні поради щодо 

їх уникнення. Саме така інформація для учнів була зібрана органами учнівського

самоврядування у тематичному буклеті «Людина не товар», який отримали класні

колективи 9-11 кл, щоб у разі необхідності вся потрібна інформація була під рукою.



3



4

Відповідно до плану роботи школи  , до затвердженого

графіка проведення предметних тижнів,  цього місяця 

ми мали нагоду взяти участь у предметному тижні географії, економіки та 

природознавства. Учителі  намагалися залучити до заходів усю середню та 

старшу ланку школи аби  кожного учня зацікавити та заохотити до

вивчення предметів.  Вчитель географії та економіки  Ломако О.І. 

разом із учнями свого  класу організувала  урочисту лінійку відк-

риття тижня, де в цікавій віршованій, пісенній формі прорекламу-

вала важливість, необхідність  та  багатогранність  даних  наук.

Конкурси , вікторини, виставка 

малюнків  захоплювали нас  своїм

різноманіттям, цікавими і  зміс-

товними уявними подорожами. 

Та найбільше вразила нас  фіналь-

на сценка на підсумковій лінійці.

Тут  ми поринули в інсценізоване

сьогодення, де сестри Правобере-

жна та Лівобережна Україна сперечались та доводили матінці Україні свою  важливість 

та  неповторність. Прекрасні акторські здібності учасників сценки примусили зал зав-

мерти в трепетному очікуванні  розв'язання конфлікту. Ми більше ніж впевненні в тому, 

що такі  повчальні моменти, моменти змагань, нагородження залишилися в пам'яті 

кожного учня.                                                                                    Абдурахмонова Наталія.

У четвер 12.10.2017 на передодні Дня Козацтва у районному                                                                                        

Б Будинку Творчості дітей та юнацтва проходили змагання  гриС

«                                             Сокіл-Джура». Від нашої школи у змаганнях брав участь рій 

« «Гайдамаки», до складу якого входило 10 учасників: учні 11 

к                                             класу (Собков В.,Кондратьєв Д., Магеляс В.), учні 10 класу                                          

(                                              Чернятинський А., Лівінський Н., Дмитришин Б., Корунець Т.) 

та учні 9-А класу (Абраменко Б., Харено М., Лукасевіч З.).  Усього було 12 команд шкіл 

району та 5 конкурсних  завдань: Вахта (візитка), марширування, стрільба, історія 

козацтва та смуга перешкод. У всіх завданнях наша команда показала хороші результати і 

в загальному заліку ми зайняли 3 призове  місце . Команда оцінкою журі задоволена. 

Бажаємо, щоб у кожному подальшому змаганні наша школа покращувала свої результати 

і презентувала себе як найкращу.                              Голова центру «Дозвілля» - Абраменко Богдана 
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Ось і знову ступила на наш поріг золоточола осінь.І

здається, ніби це знову, вже вкотре, прийшла до нас

Прекрасна Діва Марія і знову розкинула над нами свій

небесно-синій омофор-покров.

Відчути всю духовну велич свята Покрова Пресвятої

Богородиці допомогли учням Деражнянської школи І –

ІІІ ступенів №2 класний керівник 7 класу Балабух О.А.

та класовод 4-А класу Токар О.А. Організатори та

учасники позакласних заходів зуміли пробудити в

дитячих серцях найкращі морально – етичні та

естетичні почуття. Так, читачі - декламатори 7 класу, а

також їх вокальні та танцювальні композиції на

урочистій лінійці розкрили місце та значення даного

свята у православній традиції та історії українського

народу. Звернули увагу на те, що потрібно бути

справжнім патріотом своєї країни - шанувати тих, хто

оберігає, цінувати те, що ми маємо, любити край, де

живемо.

Тема козацтва звучала не лише для учнів 5-11 класів,

її підхопили і наші наймолодші мешканці школи учні 1-

4 класів на святі «Козацькі забави» . О.А. Токар не

лише розповіла про історичні корені свята Покрови,

ознайомила учасників та гостей шкільного свята з

традиціями козаків, а й продемонструвала на практиці

як усе відбувалось за допомогою конкурсів :

«Історична вікторина», «Загадкове прислів’я»,« Перетя-

гування канату», «Козацький куліш» , «Танцювальний

батл» тощо. У ході свята звучала весела музика,

демонструвались вітальні номери учнів 2-3 класів,

уважне журі слідкувало за ходом змагань і визначило

кращі козацькі рої 4-х класів «Дужих» та «Жвавих».

Адмініністрація школи подякувала організаторам і

учасникам заходів та високо оцінила їх старання.

Приказюк Дмитро та Гудзь Юлія. 
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20 жовтня 2017 року – особлива дата, тому що школа обирала нового президента. Даний захід

розрахований на те, щоб показати підростаючому поколінню , на скільки важлива їхня думка і з якою

серйозністю потрібно ставитись до питань державної важливості. Оскільки діти ще тільки вчаться бути

відповідальними громадянами своєї великої країни, при сильно великому обсязі учасників у дітей

зникає інтерес до ретельного вивчення їх програм. Тому, у передвиборчій агітації брало участь три

кандидати на посаду президента школи – Шеремета Дарина ( 7 клас), Абраменко Діана (8 клас) та

Лобань Владислава (8 клас), представники 9-11 класів не розглядалися, оскільки у них є важливе

завдання – успішно підготуватися та скласти випускні іспити.. Учениці з відповідальністю поставилися

до запропонованих їм завдань – підготували лаконічні і зрозумілі кожному учневі, незалежно від його

вікової категорії, передвиборчі програми, продовж тижня відвідували класні колективи, педколектив

задля знайомства та агітаційної роботи. Організатори намагались цей захід максимально наблизити до

реальних умов проведення виборів, готуючи учнів до дорослого життя.

В день виборів припинилася будь-яка агітаційна робота і урочистою лінійкою, гімном держави ми

розпочали нову сторінку в історії Деражнянської ЗОШ І-ІІІ ступенів №2 – вибори президента школи.

Директор школи та діючий президент привітали присутніх із цією урочистою подією, побажали

кандидатам вдачі, сил та терпіння . В голосуванні мали право брати участь учні 5-11 класів та

працівники школи. При вході до кабінок для голосування – кожен вчитель (учень) отримав бюлетень,

на якому він мав залишити позначку навпроти свого кандидата. Після того, як усі бажаючі

проголосували виборча комісія , секретар взялися до підрахування голосів…

Хвилююча мить тримала в очікуванні результатів усю школу і на завершення дня протокол виборчої

комісії оприлюднено. Найбільшу кількість голосів отримала Лобань Владислава , тепер вона, після

іннавгурації, разом із своєю командою, заступниками Абраменко Діаною та Шеремета Дариною буде

очолювати учнівське самоврядування та працювати на благо школи.

О.В. Підгородецька
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Я народилась 

в  Україні...
Я народилась в Україні, 

Де є джерела, є річки.

Де у дівичому волоссі

Так гарно вплетені стрічки.

Тут народивсь Кобзар пророчий, 

Тут лине пісня солов’я .

Тут за любов до України

Віддають своє життя.

Моя Україна
Моя Україна. 

Моя Батьківщина.

Безмежно чудова

І дуже красива.

Всі люблять її

За добро і гостинну.

За неповторність.

За рідну хатину.

За поле, за луки, 

За степ і за гай.

За змогу поринути

В найсправжнісінький рай.

Як не дивно, але жодне свято у школі не проходить без 

участі родини Абраменко. Як співати, бути ведучою –

то Богдана, як малювати, вірші римувати чи просто 

відповідальна справа - то , звичайно Діана. Ну, а як 

доросла артилерія необхідна , провести урок в день 

самоврядування, чи виступити на зборах – то, завжди 

на поготові талановита, творча та скромна мама Жанна. 

Вони із батьком надійний тил для своїх донечок. І як 

резу-льтат їхньої турботи, підтримки, відданості 

родині - це успішність дітей. Богдана – призер 

вокальних конкурсів всеукраїнського , міжнародного та 

обласного рівня. Діана – її  талант та

творчий  потенціал завжди має 

своїх прихильників 

та гідно оцінюється на 

конкурсах обласного, 

районного рівня. 

(І місце в обласному

конкурсі категорії 

«Батік», ІІІ місце в цій

же категорії  на

конкурсі у місті Києві) .

Ми гордимося тим, що  ці

дівчата навчаються саме

в нашій школі і є гідним 

Прикладом для усіх учнів.

Кулик Данило,

Гесь Іван. 

Українська мова
Буква до букви,

Слово до слова.

Так звучить

Моя рідна мова.

Солодко й ніжно,

Дзвінко і легко

Звучить моя мова

Далеко-далеко.

Із уст українців

Вона випливає.

Так весело й гарно

Звучить і лунає.

Авторські вірші Абраменко Діани
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Увага!

Шановні учні та вчителі школи, від імені президентської служби школи просимо 

Вас допомогти нам у зборі коштів для купування музичної апаратури. Ми будемо

вдячні будь-яким коштам, адже хороша апаратура — коштує дорого.

Апаратура дасть змогу проводити :

1. Шкільні вечори.                               2. Різноманітні свята у школі.

3. Перший та Останній дзвонник. . 4. Відкриті уроки

Випускні свята  та інше, для чого потрібна музика!

Просимо усіх бажаючих долучитись до збору коштів !

Урожай на  шкільних
присадибних  ділянках уже 
зібрано та  від  благодійних 

внесків наша шкільна їдальня не 
відмовиться.

Дякуємо 
за активність та підтримку! 

Маєте бажання

подорожувати Україною та 

відкривати для себе нові

цікаві її куточки? 

Робіть як ми, 

робіть краще нас. 

Будьте активними- це

цікаво!!!

24.10.2017. екскурсія до м. Львів



ШПС
Учнівське самоврядування школи активно розпочало свою роботу 

та запрошує усіх ініціативних, творчих, креативних, небайдужих        

учнів  до співпраці.


