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З Днем УЧИТЕЛЯ!

Наші любі, рідні, милі, найкращі. Сьогодні ми хочемо
побажати Вам щастя, тихих домашніх радощів, затишних
вихідних. Приємного Вам чаювання на перервах. Спокою
(душевного). А ще - здоров’я. Хай будуть здоровими ваші діти.
Будьте щасливими.
З повагою Ваші учні

Читайте у номері
¾
¾
¾
¾
¾

www.sanatorna.
День Учителя
org.ua
Ви не повірте. Їм кричали «Браво!»
Спасибі за казку: про мюзикл, піцерію та хороших людей
Дякуємо за талант!
Вибори президента шкільного парламенту. Висуваємо кандидатури
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Юля Сідєльнікова

ВИ НЕ ПОВІРИТЕ!

Ми виступали на одній сцені з L. Кравчуком
29 вересня на запрошення фонду «Ділові жінки України»
ми їздили з концертом до Києва. Відбувся він у
торгівельному центрі «Домосфера».
Дев’ятикласниця Катя Гвоздь вела концертну програму
разом з відомою зіркою естради L. Кравчуком. І виходило
це у неї дуже добре!
Маленькі жабенята вразили глядачів своєю
щирістю і безпосередністю.
А потім ми фотографувалися з Андрієм і брали
у нього
автографи.

А ще ми
танцювали разом
з зіркою естради і,
здається, вразили
Кравчука своєю
безпосередністю: такої підтанцьовки не було у
зірки ніколи…
А після концерту
було свято
мильних
бульбашок. Вони
були такі великі,
що в них можна
було заховатися.
А подякувати за
все це щастя ми
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маємо пані Євгенії Губській та фонду «Ділові жінки України». Дякуємо!
Софійка Фляк, як завжди, була неперевершеною. Влад
Токар вразив своєю майстерністю. Танець «Маленький
принц» зачаровував і полонив у світ мрій.

Гадаю, ви розумієте, чому ділові
жінки захотіли
сфотографуватися з нашими
ангелятами…

Їм кричали «Браво!»

БРАВО!
А тепер головне:

ВЕЛИКЕ СПАСИБІ РІДНІЙ ШКОЛІ.
Гадаю, ви розу мієте, чому діл ові жінк и захотіл и сфотографу ватися з нашими а нгелятами...

Цей букет ми назвали «Повноліття нашої держави». Він
демонструвався на міському святі до дня визволення
Золотоноші від німецько-фашистських загарбників у
парку ім. Т.Шевченка.

Вітаємо тих, хто впродовж вересня
отримував найбільше оцінок високого рівня!
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Іра Головка

Спасибі за казку

22 вересня ми ще раз переконалися, що дитинство –
це найдивовижніша казка. А допомогли нам у цьому
працівники ДП «Златодар». Саме це підприємство
подарувало
нашим
школярам
поїздку до Черкаської філармонії
на мюзикл «Морозко». Дивовижна
атмосфера концертної зали,
професійна гра акторів, цікава
давня казка на сучасний лад –
хіба могло це не вразити! А коли
вистава закінчилася, нас усіх
запросили до піцерії «Viva», що в
нашому місті. Залишилося лише
подякувати ДП «Златодар» за
дивовижну казку.

Читайте в наступному номері:
Оголошення!
7 жовтня о 15.00 у
актовій залі відбудеться
зустріч з кандидатами на
посаду президента
шкільного парламенту.
Запрошуємо учнів 5-11
класів.
Не пропустіть!

¾ Вибори Президента шкільного парламенту
відбулися
¾ Місце редактора шкільної газети «ШСН»
вільне!
¾ Кілька слів про наших першокласників
¾ Поради психолога
¾ Дозвольте запитати
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Дарина Гринівецька

Дякуємо за талант!
Ця дивовижна жінка уміє помічати те, чого не бачимо ми. Вона
дуже щира і великодушна. Її руки творять справжні дива, а душа
повниться теплом і любов’ю. За останні кілька тижнів вона вразила нас
своєю працьовитістю і талантом,
дивовижним
чином
змінивши
вигляд
скульптур,
що
прикрашають територію школи. У будні і у вихідні
вона приходить до школи, щоб подарувати нам
радість, а почувши слова подяки, лише привітно
посміхається, мовляв: «Що ви, не варто»…
Насправді ж вона, Валентина Миколаївна
Строкань, варта найщиріших слів вдячності і
щирого захоплення її талантом.
Це
вона
реставрувала
погруддя
Т.Г.Шевченка, А.С.Макаренка, Лесі Українки та
Івана Франка. І це ще не все…
Ви помітили, як дивовижним чином змінився
олень, що прикрашає галявину казок? Думаєте. Це
осінь подарувала йому свої фарби? Помиляєтесь.
Усе це справа рук художниці Валентини
Миколаївни Строкань.
Підтвердилася істина: «Талант плюс праця
дорівнюють успіху».
Щиро дякуємо Валентині Миколаївні і зичимо здоров’я і творчих успіхів.

*******************************************************
Юля Царик

Вшануймо пам’ять героїв
23 вересня у школі відбулася лінійка пам’яті. Ми вшанували тих,
хто віддав життя за визволення нашого міста від німецько-фашистських
загарбників. Учні 11 класу Лісун
Віталій та Мархоцький Ігор отримали
право покласти квіти на могилу
невідомого героя.
Хвилиною
мовчання ми вшанували пам’ять
героїв-визволителів.
Л.І.Бережна розповіла дітям
про ті страшні роки, а виступи Аліни
Кононенко та Богдана Кондратенка
додали лінійці емоційності.
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Антон Калайда

ВИБОРИ - 2010

15 жовтня мають відбутися вибори президента шкільного парламенту.
Ще першого вересня було оголошено про початок виборчої кампанії.
Проте лише кеілька днів тому ми побачили виборчі програми двох
кандидатів: Вікторії Лістрової і Олександра Зеленського. Була іще одна
кандидатура, проте, як виявилося, її участь у виборах буде незаконною,
так як дівчині ще не виповнилось 15 років. Тому Аня Строкань і
відмовилась від участі у виборах.
Вікторія Лістрова – учениця 9 класу. На посаду
президента шкільного парламенту балотується вдруге.
Рішуча і енергійна, повна цікавих ідей і готова до
випробувань,
Вікторія має гарну
команду. Її
підтримують усі її
однокласники, вона
користується
авторитетом серед
учнів 5-7 класів. Її
поважають старшокласники за вміння
відстоювати свою думку. Вікторія не
дає марних обіцянок, уміє аналізувати
власні вчинки, визнавати свої помилки. Не терпить лицемірства і
брехні.
Зеленський Олександр – учень
10 класу. На посаду президента
шкільного парламенту
балотується вперше. Хлопець
захоплюється спортом, танцює,
має багато друзів. Після
перебування у літньому таборі
«Славутич» Олександр став
розкутішим і енергійнішим. Не
боїться програти, бо любить футбол і знає, що
поразки лише загартовують характер. Готовий
працювати в одній команді з Вікторією, якщо це на користь школі.
*****ДУМАЙТЕ. Від вашого вибору залежатиме зміст шкільного життя.

Номер готували:
Редактор - вакансія
Творча група – Сідєльнікова Юля, Царик Юля, Головка Іра, Калайда Антон, Гринівецька Даша,
Лістрова Вікторія
Літературний редактор – Сідєльнікова О. П. Комп’ютерний набір – учні 10 – 11 класів.
Окрема подяка директору школи Жиденку С. М. за підтримку.
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