
Олешківська спеціалізована школа І-ІІІ 

ступенів № 2 з поглибленим вивченням 

іноземних мов. 

День знань 

2 вересня усі школи нашої країни 
зустріли перше свято осені - День 
знань і наша школа  не стала 
винятковою . Ми з радістю зустріли 
першокласників та привітали всіх учнів 
зі святом. Здобувачі знань , які 
приймали активну участь у житті 
школи та досягли гарних успіхів у 
навчанні, отримали похвальні листи, 
котрі будуть братися до уваги при 
вступу до ВНЗ та працевлаштуванні. 
Несподіваним сюрпризом для нас стало 
прибуття нашого шкільного друга – 
КевінаО’Браєна  (волонтера з 
Австралії) . Він привітав наших учнів та 
вчителів з початком нового шкільного 
року. 
Почали працювати  команда 
президента з соціальним  педагогом – 
вони розробили план дій на перший 
семестрі. 

 
 

День фізкультурника 

13 вересня відбулося свято Дня 
фізкультурника. Відкривав свято 
представник районної ради Альохін 
Василь Петрович. Також була присутня 
параолімпійська призерка Кравченко  
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Вікторія. На честь свята проводилася 
Олешківська верста 965m. Учні СШ № 2 
зайняли відповідні місця: 

  Костенко Дар’я  7-А-1 місце; 

 Ярошик Діана 8-Г - 1 місце; 

 Буравицька Катерина 11-А - 2 
місце; 

 Дроздова Кіра 6 - А1 місце; 

 Варакса Рома3 – А 3  місце; 

 Богдан Юлія 8-А- 3 місце. 
Від команди з нашої школи було 
представлено більше 40 учнів. 
Також команда школи з футболу 
зайняла друге місце, де брали участь 
такі учні нашої школи,як: 
-Дінул І. 8-Б 
- Кушнір І. 6-Б 
- Кранін Б. 6-А 
- Чесноков Є. 8-В 
 

Чемпіонат з легкої атлетики 

12 вересня відбувся обласний чемпіонат 
з легкої атлетики, де учні нашої школи 
зайняли призові місця: 
Богдан Ілля, Богдан Юля, Гончарова 
Ліза, Костенко Даря, Турищева 
Валерія, Ярошик Діана, Романенко 
Дмитро, Степанський Данило. 

З 19 по 22 вересня відбувся чемпіонат 
України з легкої атлетики, де також 
учні нашої школи брали участь та 
посіли відповідні місця: 
- БуравицькаКатерина- 4 місце 
- Богдан Ілля- 4місце 
- Сирота Анастасія- 4 місце 

Шкільний вісник 

10-В клас 

 

 



 

 

День вчителя 

На першому тижні жовтня (п’ятниця) 
проводився День вчителя, але в дійсно 
новому форматі! Учні 10-х класів 
спробували себе в ролі  вчителя . 4 
жовтня учні заміняли вчителів! 
Вчителі отримали змогу трішки 
відпочити, а учні глибше дізналися про 
те , як це - бутивчителем . 
Урокипроводилися  в учнів 5х-9х класів . 

 

Хеллоуін 

Уперше в нашій школі відбудеться 
святкування Хеллоувіну ! Свято 
проходитиме у п’ятницю,25 

жовтня. Всі, хто бажає, зможе 
одягнути будь-які костюми і отримати 
за це приз! 

День миру 

20 вересня діти на чолі з педагогами-
організаторами влаштували шкільний 

флеш-моб до Міжнародного Дня 
миру.Учні 5-7 класів малювали 11 

символів миру на внутрішньому подвір’ї 
школи: зобразили веселковий прапор, 
пацифік (хрест), голуба, гілку оливи, 
зламану гвинтівку, дзвін, Ходу миру 
семафорні знакиV-символ перемоги, 

паперового журавлика та білі маки. В 
холі школи був встановлений стенд з 

символами та веселковий прапор 
«Pace» 

День Козацтва 

15 жовтня учителі фізичної культури 
влаштували спортивні змагання між 
учнями 7-х класів. Метою проведення 
заходу стало патріотичне виховання 

дітей, залучення до спільної праці у 
командах, дух перемоги та фізичний 
розвиток. Згідно з оцінюванням журі, 
переможці команд отримали почесні 
грамоти для подальшого розвитку у 

спорті. 

 

День здоров’я  

Цього року в нашій школі святкування 
Дня здоров’я проводилось у двох 

напрямках. 



1) 370 дітей старшої школи 
відправились зі своїми керівниками 
патріотично просвітлюватись у 
різні місця –  учні 5-х класів 
поїхали до «Зелених хуторів 
Таврії»,до Херсону; Учні 6-х класів 
відвідали Краєзнавчий музей; 7-А 
побував у національному 
природному парку «Олешківські 
піски»; 11-ті класи – піша 
екскурсія «Шляхами 
партизанської слави». 

2) Учні, які залишилися у школі 
долучились до квесту навколо 
шкільного подвір’я.. Діти 
старанно виконували усі 
завдання: патріотичні загадки, 
спортивні змагання, селфі з 
працівниками школи. На 
завершення – перегляд фільму 
«Скажене весілля». 

 


