
Олешківська спеціалізована школа І-ІІІ 

ступенів № 2 з поглибленим вивченням 

іноземних мов. 

85-річчя школи 

Яке свято найважливіше? Звичайно – День 
народження, ось і наша школа нещодавно 
відсвяткувала свій ювілей. Ця подія – не 
тільки свого роду історична віха, але і 
кордон, що дає можливість оцінити 
сьогоденний шлях,згадати добрим словом 
тих, хто присвятив своє життя, свій 
педагогічний талант рідній школі, і, 
звичайно, поділитися планами на майбутнє. 
Свято проводилося у ЦКД. Юні таланти 
нашої школи підготували найкращі 
виступи: співи, танці, гра на музичних 
інструментах. Запрошені гості 
підготували подарунки та щиро 
висловлювали свої привітання. 

 

Посвята в «КОЛО» 

Протягом тижня учні 5-х класів були 
залучені до цікавих заходів. Кожного дня 
діти дізнавались цікаве, нове про життя 
школи, брали участь у спортивних 
змаганнях, відвідували бібліотеку, 
демонстрували свої таланти в 
хореографічному, музичному та 
театральному мистецтвах. У п’ятницю 
п’ятикласники стали повноправними 
членами дитячої громадської організації 
«Коло шкільних друзів». Кожен п’ятикласник 
отримав відзнаку шкільного 
самоврядування – значок з емблемою 
школи. 
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Зустрічіз Назаром Дібровою 

У листопаді відбулася зустріч із 
українським поетом, прозаїком, членом 
Національної спілки письменників України 
Назаром Дібровою. Поет розповідав цікаві 
факти зі свого життя та декламував 
власні поезії. Учням сподобалося 
спілкування з письменником, діти читали 
напам’ять твори митця, ставили 
запитання. 

НРДМ 

20 листопада учениця 10-А класу 
Логвиненко Каріна у супроводі  Савєльєвої 
О.О. була  на з’їзді «Народної ради дітей та 
молоді», де зустрілись з президентом 
Зеленським В.О. На форумі розглядалися 
проблеми сучасних шкіл, особливо вибір 
учнями предметів, які знадобляться їм при 
вступі до ВНЗ.Виокремленні 3 головних 
завдання – притулки, інклюзія, боулінг. Для 
нашої школи обрана тема інклюзії, тому 
незабаром Каріна буде проводити тренінг 
для учнів 8-11-х класів, на якому діти 
ознайомляться більш детально з цією 
проблемою, зможуть вести дискусію на 
теми стереотипів та булінгу. 

Шкільний вісник 

10-В клас 

 

 



Репортаж зі спортивних змагань 

У школі працює злагоджена команда 
молодих учителів фізичного виховання, яка 
дбає про здоров’я школярів. Учні  беруть 
участь у всіх спортивних змаганнях за 
планом річної програми. Наполеглива 
спільна робота вчителів і дітей увінчалася 
успіхами. За І семестр школа виборола 
наступні перемоги: 

1. Старти надій – І місце. кер.: 
Веремієнко А.П., Пилипчук К.О. 

2. Крос – І місце. кер. Веремієнко А.П., 
Варакса О.М. 

3. Стрільба кульова – І місце. кер. 
Краєвський М.В. 

4. Волейбол (дівчата) – 1 місце. кер. 
Веремієнкоо А.П. 

5. Волейбол (хлопці) – ІІ місце. кер. 
Токар Ю.В. 

Школа вболіває за спортсменів і 
сподівається на високі досягнення ще в 
10-ох видах змагань у ІІ семестрі. 

 

 

Шкільний проект «Запобігання торгівлі 
людьми» 

За планом виховної роботи школи в 
листопаді на базі 10-х класів був 
проведений форум-театр на актуальну 
тему «Запобігання торгівлі людьми». 
Фундірат О., Логвиненко К., Гордієнко Т., 
Олексюк Ю., Степанський М., Мардак П., 
Костенко А., Абдулхалікова Х. розіграли 
сценки з  вербування молоді за кордон. 
Класні керівники Куденко А.А., 

АлмашоваН.В. протягом місяця на годинах 
спілкування сприяли підвищенню рівня 
поінформованості та усвідомлення 
гостроти проблеми. Керівник правового 
гуртка «Феміда» Джос Г.О. допомогла в 
постановці навчальних сценок та їх 
обговорення. «Озброєнні знаннями» діти 
щасливими залишили актову залу. 

 

Новорічна казка 

Творча група учнів 5-В, 7-В, 7-Б, 11-Б, 9-А, 9-
Б, 10-А під керівництвом Савєльєвої О.О., 
Жарнікової П.В., Козела Є.І. підготували 
чудові новорічні вистави. Учні 1-4 класів 
мали змогу згадати всі казки, де головними 
героями були щури, адже наступний рік за 
китайським календарем – рік білого щура. 
Для учнів середньої та старших шкіл на 
сцені святкової зали артисти вирішували 
актуальну проблему щодо живого 
спілкування з друзями чи в мережі 
Інтернет. Казки мали щасливий кінець. На 
позитивній ноті, усміхнені, натхненні діти 
мали змогу потанцювати під звуки 
сучасних хітів. 

 


