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Щиро вітаємо з Днем знань - справжнім всенародним святом
мудрості, доброти і людяності.
Цей день особливо урочистий і хвилюючий, адже саме з нього
починається незвіданий, цікавий і, водночас, нелегкий шлях до
пізнання, до нових звершень, до самостійного життя.

Бажаємо усім школярам на цьому шляху підкорити нові
вершини знань, зустріти добрих і надійних друзів та досягти
омріяної мети. Переконані: ваші здібності, наполегливість не
тільки стануть запорукою визначних успіхів у дорослому житті,
а сприятимуть цьому - високі стандарти української освіти,
рівні можливості в її здобутті для кожної дитини.
Найщиріші слова подяки - вчителям, які щедро діляться
своїми знаннями, плекають справжніх патріотів нашої держави.
Їх мудрість і великодушність залишається з вихованцями на все
життя.
Нехай цьогорічний першовересень буде сонячним, несе добрий
настрій у кожну школу, кожну родину!
З повагою прес-центр «ARTSCHOOL»
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ВІТАЄМО!!!!
З новим навчальним роком хочеться
привітати, в першу чергу, наймолодших
учнів нашої школи, адже Перше
вересня — надзвичайна подія в житті
кожного першокласника. Впевнені, що
коли ці маленькі учні зайшли до свого
навчального кабінету на перший урок,
у їх трепетних серцях оселилася віра у
вла- сні сили на шляху до знань ,
відчуття тепла дружнього плеча.
Окремі слова привітання говоримо
нашим рідним вчителям та персоналу
школи
—
усім
дорослим,
які
піклуються про нас, вчать, виховують,
створюють
домашню
атмосферу
затишку. Сил Вам, міцного здоров'я,
терпіння та розуміння. А ми, в свою
чергу,
будемо докладати максимум
зусиль,
щоб дослухатися до Ваших
порад,ніколи і ні в чому не засмучувати.
Учні 7А класу

З НАГОДИ СВЯТА НА
БУЛИ ПРИСУТНІ ГОСТІ:
Голова адміністрації
Т.А. Цибульник
Депутат
Харківської
О.Ю. Ткаченко

УРОЧИСТОСТЯХ

Жовтневого

району

обласної

ради

Гості вручили подарунки від Харківського
міського голови Г.А. Кернеса та депутата
обласної ради О.Ю. Ткаченка
Найбажанішим подарунком для всієї малечі
було відкриття капітально відремонтованої
спортивної зали.
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КЗ «ХЗОШ № 92» існує з 1962 року. З того
часу у школі не проводився капітальний
ремонт. У цьому році за допомоги голови
Адміністрації Жовтневого
району Тетяни
Анатоліївни
Цибульник
та
депутата
Харківської
обласної
ради
Ткаченка
Олександра
Юрійовича
було
проведено
реконструкцію спортивної зали
та повна
заміна опалювальної системи. Вже 1 вересня
2016 року на учнів та батьків школи чекав
сюрприз у вигляді оновленої сучасної теплої
спортивної зали. На святі були присутні
почесні гості: Ткаченко О.Ю. та Цибульник
Т.А., які
урочисто розрізали символічну
святкову стрічку. Батьки та діти щиро вдячні
за можливість займатися фізичною культурою
у сучасній спортивній залі.
Батьківський комітет школи

Змагання юних спортсменів
у спортивно–інтерактивному квесті
«Communications»
з нагоди Дня фізичної культури та спорту
Комунальна установа «Харківський обласний центр
фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» за
підтримки Управління з питань молоді та спорту
Харківської обласної державної адміністрації провели в
нашій школі змагання серед учнів 1—9 класів.
Школярі розподілилися на команди та спробували
себе у різних спортивних змаганнях та вікторинах.
Варто зазначити, що на змаганнях були присутні також
батьки,
які
всіляко
підтримували
дітей
та
налаштовували їх на перемогу! Діти старших класів
допомагали молодшим, а у молодші школярі, у свою
чергу, раділи результатам своїх старших товаришів,
тож впевнено можна сказати: «Головне - не перемога, а
участь!»
За підсумками проведеного заходу діти були
нагороджені
дипломами,
кубками
та
медалями
комунального закладу «Харківський обласний центр
фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх».
Канарьова Олександра Миколаївна
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В Україні стартував місячник “Увага! Діти на дорозі!” Він
триватиме до 30 вересня. Мета проведення цього комплексу
профілактичних заходів – забезпечення
безпеки маленьких
пішоходів дорогою до школи. У рамках місячника «Увага! Діти
на дорозі» в КЗ "ХЗОШ № 92" проводяться профілактичні
заходи. Серед учнів навчального закладу проводилися конкурси
малюнків та плакатів «Безпека – це життя!», виховні години та
тематичні уроки, театралізовані зустрічі.
Прилуцька Анжеліка

З 19 по 23 вересня 2016 року в школі було
проведено
тиждень
миру,
присвячений
Міжнародному
Дню
Миру,
який
щороку
відзначається 21 вересня.
Це свято закликає людей не тільки задуматися,
але й зробити що-небудь заради миру.
День Миру в Україні встановлений указом
Президента в 2002 році і відзначається щорічно 21
вересня - в Міжнародний День Миру. Таким чином,
Україна підтримує рішення Генеральної асамблеї
ООН і підтверджує відданість країни ідеалам миру.
У День Миру у нашій школі був проведенний
флешмоб «Промінці миру», створено "Стіну миру" та
висаджено алею миру. Хай буде мир у нашій Україні
й у всьому світі.
Немченко Ельвіра
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Доброта — це ще й співчуття, щирість і
щедрість людської душі і велика любов.
Розвивати
вміння
творити
добро
у
повсякденному житті допомагає участь у
благодійних акціях. У рамках благодійної акції
«Доброта сердець» учні школи організували
виставку малюнків, поробок, стінівок.
Андреєва Людмила Анатоліївна

Вітаємо!
Ученицю 4—А класу
Загуменну Вероніку,
яка стала
переможницею в
районному конкурсі
малюнків
«Моє рідне місто».

У рамках проведення Тижнів Німеччини в Україні 24 вересня
2016 року в нашому місті було проведено «Ніч Науки». Цей
освітній проект реалізується з 2013 року під патронатом
міського голови Геннадія Кернеса. Цього року у проекті взяли
участь 17 вищих навчальних закладів і Харківський планетарій
імені Юрія Гагаріна. Вузи відкрили свої двері для всіх
бажаючих з 16.00 до 22.00.
Вперше організатори підготували спеціальну програму і для
учнів початкової школи. У шести вузах міста для них з 13.00 до
15.00 проводилися цікаві інтерактивні заходи.
Учні 8-9 класів нашої школи стали учасниками освітнього
проекту «Ніч науки».
Говоруха Ігор
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Професія вчителя — одна з найбільш благородних і шанованих. І
нехай
сьогодні
життєві негаразди часом змушують багатьох
педагогів задуматися про правильність
свого вибору, все ж справжні
педагоги не опускають рук і продовжують щедро ділитися
знаннями з
підростаючим поколінням.
День вчителя — це професійне свято педагогів, у різних країнах світу.
Він вшановує вчителів — представників дуже складної професії, що
вимагає
великої відповідальності, високих моральних якостей і любові до
своєї
справи.
Шановні вчителі! Прийміть найщиріші вітання! Нехай цей рік принесе
вам багато світлих і щасливих днів, стане роком професійних звершень.
Бажаємо вам невичерпної творчої енергії, успіхів у всіх починаннях, високих
професійних досягнень. Нехай у ваших справах завжди буде дух творення і
оптимізму. Бажаємо міцного здоров’я, сімейного благополуччя, миру і
щастя Вам і вашим рідним.
З повагою, прес—центр «ARTSCHOOL»

7 жовтня в нашій школі пройшли змагання серед спортивних сімей учнів молодших класів “Мама, тато, я спортивна сім’я”. Учасники виборювали першість у 3 естафетах: «Естафета з баскетбольним м’ячем»,
«Переправа» та «Спортивна вікторина».
Команди, які посіли І, ІІ та ІІІ місця були нагороджені кубками та медалями Харківського обласного центру
фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх».
Змагання, у яких батьки не лише сім’я, а ще й команда, пробуджує спортивний інтерес та гордість за своїх
рідних. Тож цього разу батьки на власному прикладі показали своїм дітям, що спорт - це основа здорового
способу життя. “Бути зразком для своєї дитини – найвища нагорода”, – зізнаються дорослі.
Канарьова Олександра Миколаївна

Вже майже всі дерева поскидали листя та
готуються до зими, яку, до речі, обіцяють не
надто холодну, але з великою кількістю
опадів. Очевидно, що і нам варто заздалегідь
потурбуватися про охайний вигляд вулиць
та
прилеглих
територій
нашого
мальовничого містечка. З метою наведення
належного порядку в місті, поліпшення його
санітарного
стану
та
покращення
благоустрою 8 жовтня працівники і учні
нашої школи були активними учасниками
загальноміського суботника, впорядковуючи
територію
Яснополянського
парку.
Крук Дарина
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З 10 по 13 жовтня 2016 року в школі
стартувала Акція "Еко-тиждень" Метою
заходу є привернення уваги дітей до
проблеми відходів, токсичного впливу
пластику
на
довкілля,
розвиток
відповідального ставлення до екології
міста. Протягом тижня учні збирали
використані батарейки, кришечки від
пластикових
пляшок,
макулатуру,
виготовляли поробки, присвячені захисту
екології. 21.10.2016 було визначено і
нагороджено переможців - активних
учасників.
Беседіна Анастасія

17 жовтня в нашій школі вирував веселий і гомінкий осінній ярмарок
«Шалене чаювання». Підготовка до нього велася цілий тиждень.
Ярмарок проходив у стінах школи, яка в цей день перетворилась на
чарівну казку. Головними героями її були Аліса, Шалений Заєць,
Капелюшник і багато інших. Участь у ярмарку взяли учні 1-9 класів.
Перед присутніми розгорнувся справжній смачний світ: охайні, зі
смаком сервіровані столи, безліч ласощів…
Поласувати смачними стравами можна було на станціях: «Зефірна»,
«Карамелькіно», «Шоколадна», «Ватрушечно - печенева", «Прянична»,
«Бісквітна», «Фруктова». Чого там тільки не було: різноманітні тістечка
та печиво, пряники та коржики, тортики та кексики, виноград та яблука
і багато іншого!
Для всіх учасників ярмарку працювали майстер-класи: "Чарівна магія",
"Мистецтво оригамі", "Аквагрим", "Фотозони", "Королевський крокет".
Тимофієва Катерина Андріївна
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18 жовтня з метою національно - патріотичного
виховання дітей та молоді, відзначення Дня захисника
України та Дня українського козацтва, з метою виховання
громадянських й патріотичних почуттів: любові до
Вітчизни, гордості за свій народ - у нашій школі для
учнів 1-9 класів було проведено єдиний тематичний урок
"Ми - Українці"
Яковченко Марія

Жовте листя на тополі,
У небі синьому – хмарки,
Відкрито навстіж двері в школі –
До нас прийшли веселі первачки.

У нашій школі стало доброю традицією проводити
урочисту посвяту дітей-школярів у першокласники. 21 жовтня в учнів 1-го класу
відбувся цей урочистий і хвилюючий день. У велику дружню родину ми
прийняли малечу, яких ще зовсім недавно називали дошкільнятами, а тепер про
них кажуть: "Це - учні". Підготували і провели свято учні 4А класу. На цьому
святі діти розказували вірші та співали пісні.
Літвін Дар’я
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