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Перед вами – черговий номер газети  „В ногу з часом ”.  Її сторінки відкриті кожному для виступу 

із власним баченням проблем життя школи та проектами подолання цих проблем. Можете 

друкуватися під власним прізвищем або псевдонімом. 

Матеріали для публікації в черговому номері приймаються в будь-якому вигляді (набрані на 

комп’ютері чи написані від руки) та тільки до 20 числа кожного місяця. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 День Знань у школі. 

 Свято-ярмарка 

        «Щедра осінь». 

 Місячник «Увага! Діти  

         на дорозі!» 

 Флешмоб «Ми за мир». 

 

Дорогі школярі!  

В усі часи освічена людина 

користувалася повагою. Навчання – 

це прихований скарб, це світ знань 

про людей та їх оточення. Треба 

навчатися, щоб знати, діяти, жити. 

Упевнена, що зерна науки зростуть 

у ваших юних душах урожаєм 

мудрості та натхнення. Нехай 

світлим, радісним і плідним буде 

кожен ваш день, кожен крок. 

Ростіть здоровими, досягайте 

високих результатів у навчанні! 



 
 

 

 
 

День знань — особливе свято! Завжди яскраве, насичене емоційністю та хвилюючою 

атмосферою. Голосно звучить урочиста музика, звідусіль лунають теплі привітання i кожне людське 

серце, хвилюючись відгукується на заклик першого дзвінка!  

В цей день директор школи  В.М. Вовк привітав учителів, учнів та батьків з Днем знань та 

початком нового навчального року. Віктор Миколайович побажав учням, які вперше у житті 

переступають поріг школи, здобути гарні знання, досягти своєї мети у житті, зустріти добрих і 

надійних друзів, а батькам та вчителям міцного здоров’я, щастя, сімейного благополуччя та 

достатку. 

      
Сторінку підготувала редактор газети учениця 11 класу Чопа Ганна 

Тема номера 



 
 

 

 

                                  

 
 21 вересня в нашій школі була проведена ярмарка «Щедра осінь». Кожен клас підготувався до 

заходу творчо. Композиції з квітів, природного матеріалу, овочів, фруктів, а також їх назви були 

цікавими та оригінальними. На ярмарці всі присутні мали змогу купити рум’яні яблука з медовими 

грушами, сливи, кавуни, виноград, солодку випічку тощо. 

 Кожен мав змогу насолодитися гарним настроєм та отримати масу позитивних емоцій. 

Дякуємо всім, хто долучився до проведення даного заходу!!! 
 

 

      

 

Сторінку підготувала учениця 7 класу Дроняк Марина 

Новина місяця 



 
 

 

        Про правила безпеки життєдіяльності усім часто доводиться чути у школі. Як із 

будь-якими правилами, тут з’являються проблеми. Недостатньо лише знати, що такі 

правила існують, треба ще й виконувати їх, бо від цього залежить наше життя! 

        На початку навчального року було оголошено про проведення місячника   

«Увага! Діти на дорозі!». Щоб ще раз нагадати основні правила дорожнього руху 

всім школярам і вчителям. 

ПАМ’ЯТКА  БЕЗПЕКИ 
Перебуваючи на вулиці й ставши учасником дорожньо-транспортного руху,  

слід чітко виконувати правила дорожнього руху: 
- рухатися по тротуарах і пішохідних доріжках, притримуючись правого боку;  

- за межами населених пунктів, рухаючись 

узбіччям чи краєм проїжджої частини, йти назустріч 

руху транспортних засобів;    

- переходити проїжджу частину тільки по 

пішохідних переходах, зокрема, підземних і 

наземних, а у разі їх відсутності – на 

перехрестях по лініях тротуарів або узбіч;  

- у місцях із регульованими рухами, слід керуватися 

тільки сигналами регулювальника чи 

світлофора;        

  

- виходити на проїжджу частину із-за транспортних засобів, упевнившись, що не 

наближаються інші транспортні засоби;     

- чекати на транспортний засіб тільки на посадкових майданчиках (зупинках), 

тротуарах, узбіччях, не створюючи перешкод для дорожнього руху;  

- на трамвайних зупинках, не обладнаних посадковими майданчиками, можна 

виходити на проїжджу частину лише з боку дверей і тільки після зупинки трамвая; 

- у разі наближення транспортного засобу з увімкненим проблисковим маячком 

червоного або синього кольору, чи спеціальним звуковим сигналом, треба утриматися 

від переходу проїжджої частини або негайно залишити її;   

- категорично заборонено вибігати на проїжджу частину, влаштовувати на ній або 

поблизу неї ігри, переходити проїжджу частину поза пішохідним переходом або 

встановленими місцями;         

- по проїжджій дорозі на велосипеді рухатися можна тільки дітям, які досягли 16-ти 

років; мопеди й велосипеди мають бути обладнанні звуковим сигналом та 

світлоповертачами: попереду – білого кольору, по боках – оранжевого, позаду – 

червоного; на голові у водія має бути захисний шолом,  слід чітко дотримуватися 

правил дорожнього руху;       

- водіям мопедів і велосипедів заборонено: керувати транспортом із несправним 

 

Шкільні будні 



 
 

гальмом і звуковим сигналом, у темну пору доби; рухатися по автомагістралях, коли 

поряд є велосипедна доріжка; рухатися по тротуарах і пішохідних доріжках; їздити не 

тримаючись за кермо та знімати ноги з педалей; перевозити пасажирів; буксирувати 

інші транспортні засоби;   

- заборонено виїжджати на проїжджу частину на інших засобах для катання 

(скейтборд, самокат, ролики тощо), обирати місце для катання слід на дитячих 

майданчиках;           

- учні повинні виконувати зазначені правила, а також інші Правила дорожнього руху 

України, із якими вони ознайомилися на уроках основ здоров’я, виховних годинах, 

інших навчальних спеціалізованих установах, предметних уроках;    

- дітям заборонено перебувати поблизу залізничних колій без супроводу  дорослих; 

- учні, користуючись транспортним засобом, повинні сидіти або стояти тільки в 

призначених для цього місцях, тримаючись за поручні або інші пристосування. 

 

На дорозі так правил багато, 

Їх дотримуйся, друже, завжди! 

Якщо будеш ти їх шанувати, 

То й не трапиться лиха-біди! 

 

 

 

Сторінку підготувала учениця 6-Б класу Самашко Лілія 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фотокореспондент – учениця 10 класу Малиш Альбіна 

 

Над газетою працювали: 
Координатор: Дроняк Г.В. 

Редактор: Чопа Ганна 
Випуск №1, вересень 2018 р.  

 


