Шкільна
веселка
Орган видання
ініціативна група учнів Бугаївського НВК з питань життя школи
№2 грудень 2013
Новинки зі шкільної скриньки
21 листопада у вестибюлі школи пройшла лінійка, яка була присвячена
великій людині - Володимиру Далю. В. Даль - російський письменник,
лексикограф, етнограф датського походження. Він написав тлумачний
словник. Майже 20 років Даль прожив в Україні. Зібрав цінні російські
фольклорні та мовні матеріали.
Лінійку підготувала і провела вчитель світової літератури та російської мови
Ярославцева Ірина Володимирівна разом з учнями 8 та 10 класів. На цій
лінійці учні розповідали про освіту, життя та творчість видатної людини, яка
внесла неоцінимий внесок у розвиток культури всього слов’янського народу.
Снісаренко Л.

1932-1933рр- страшні роки голоду та людських страждань.
23 листопада пройшла година пам’яті, присвячена 80- м роковинам
Голодомору 1932-1933 років в Україні. Щоб вшанувати пам’ять загиблих,
учні, вчителі, мешканці села вранці пішли у парк до пам’ятного Хреста, щоб
покласти колоски та квіти. Продовжилась година в актовій залі, де виступали
учні школи та вчителі. Найбільше мені сподобалося як читали вірші.
Ми зобов’язані знати і повинні пам’ятати про ті жахливі роки, коли люди
пухли та помирали від голоду, щоб це більше ніколи не повторилося!
Пільгуй К.

«Життя без СНІДу»! Під таким гаслом 2 грудня пройшла тематична лінійка в актовій залі
школи. В ній брали участь учні 7- 11 класів.
Мабуть, всі будуть довго пам’ятати виступ дівчат, які розповідали про зірок, що померли
від цієї страшної невиліковної хвороби. Це доказ того, що відомі та багаті люди теж можуть
потрапити в тенета СНІДУ.
Людство ще не винайшло таких ліків, які могли б врятувати хворих, тому ми закликаємо
вас берегти себе і своє здоров’я. Давайте боротися з хворобою, бо якщо ми не зупинимо
СНІД, то СНІД зупинить нас! Життя повинно продовжуватись!
Скринник К.
6 грудня святкується День Збройних Сил України. Збройні Сили України – це військове
формування, на яке, відповідно до Конституції України, покладається оборона країни та її
захист .
Цей день розпочався у нашій шкільній родині з привітання хлопців та чоловіків школи. 511 класи виготовили вітальні газети. У актовій залі пройшла святкова лінійка. Її провели ми
– дівчата та хлопці 8 класу, а також наші помічники- Костянтин Володимирович та Галина
Петрівна Теницькі.
Гюнашян К.

Нашій школі – 100!
Спогади про ювілярку
« Школа. Для багатьох людей це другий дім. Так сталося в моєму житті, що Бугаївська школа
стала мені домівкою на довгі 40 років.
В 1957 році, я вперше переступила поріг цієї школи. Прийшла в 3
клас, першою вчителькою в цій школі була Сільченко Ніна
Петрівна, дружина директора. Вона була і сувора, і лагідна, і
оберігала нас, як мати. Весело і радісно пройшли роки. Спортивні
змагання, щоп’ятниці були шкільні вечори, а на перервах Григорій
Олександрович влаштовував танці в коридорі. Він - грав, а ми танцювали. Зі сльозами на очах ми покидали школу. Нас було два
випуски - 10 і 11 класи.
В моїй сім’ї були всі вчителі: мама, тато і тітка.
Довго не вибирала, бо любила школу і пішла в педагогічний, який
свого часу закінчила мама- Феодосія Іванівна.
Після інституту прийшла в рідну школу і пропрацювала до 1997 р.
Було в роботі все: і уроки, і позакласна робота, і мікроферма, і прибирання школи, і збори
загону на фермі. Життя вирувало і не залишалось часу на сім’ю, але було відчуття щастя, що
ти потрібен дітям і всьому селу.»
Спогади своєї бабусі - вчителя російської мови та літератури, нині пенсіонерки, Грищенко Т.І.
записала Сапальова Єлизавета.

Наші перші спроби
Кожного року, напередодні зимових канікул, проходять районні шкільні
олімпіади, в яких ми активно приймаємо участь і посідаємо призові місця. Не
виключенням вони стали і тепер. Але в цьому році – новинка! Вперше наша школа
прийняла участь в олімпіаді з фізичної культури, де честь школи захищали учні 11
класу – Кохан В. і Клітар О. Ми, кореспонденти газети, трішки поспілкувалися з
ними і що почули.
В олімпіаді приймало участь 12 шкіл району. Завдання були різні: і складні, і
не дуже. Найважчим для Володимира був баскетбол. Але наші учасники гідно
справилися з перепонами, так як добре до них готувалися. І хоча після змагань все
боліло, та їм сподобалося: було багато чого нового, цікавого. Одне тільки негаразд
- як на них, то змагання затягнулися надовго. Але за працю завжди є винагорода!
Володимир посів серед учасників І призове місце. Оля здобула перемогу у
човниковому бігу і стрибках. Молодці! Ми всі вас вітаємо!
Редакція.
І сміх, і гріх
Ви не знаєте, як проходять уроки хімії в 9 класі? Ну так я вам розповім.
Всі учні 9 класу на уроці вивчали нову тему, але знайшовся один хлопець, такий як
Женя Роль, який спокійно сидіти і слухати не міг. Він крутився, розмовляв і
перебивав вчительку. Наталія Миколаївна не могла довго все це терпіти і
поставила його в куток. І саме в цю хвилину на Женю впав стенд з формулами.
Знання самі просяться до нього в голову!
Сапальова Є.

УРА! ЗИМОВІ КАНІКУЛИ!

Вітаємо всіх з наступаючими Новорічними святами та довгоочікуваними
канікулами! Нехай усі ваші мрії здійсняться!
УВАГА, ДРУЗІ!
Новорічні, різдвяні свята, канікули для дітей —час для доброго настрою,
розваг, відпочинку, родинних зустрічей. Втім, слизьке дорожнє покриття, короткий
світловий день, ускладнення погодних умов, помножені на збільшення вірогідності
появи в канікулярний період на проїжджій частині доріг дітей, потребує
врахування цього сезонного фактора всіма учасниками дорожнього руху.
Вам постійно нагадують вчителі у профілактичних бесідах про необхідність
дотримання правил поведінки на дорогах і вулицях, акцентують увагу на
особливостях небезпек, які виникають на дорозі взимку.
Друзі, дотримуйтесь правил безпечної поведінки та бережіть своє життя і
здоров’я!
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