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Ландшафт школи 

(с. 3) 

«День знань»! 

(с. 2) 

Осінній ярмарок 

(с. 4) 

“Ми — за мир” 

(с. 5) 

Спорт та туризм 

(с. 6) 

День Учителя 

(с. 7) 

Вітаємо 
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Ясним осіннім ранком зустрів Яблуниць-
кий ЗЗСО І-ІІ ступенів своїх школярів, котрі після 
літніх канікул знову повернулися сюди, щоб чер-
пати нові знання, удосконалюватися, зростати 
фізично і морально. 

На святкову лінійку зібралися учні, 
вчителі, батьки. 

Цього року в школі шкільну родину влили-
ся семеро чудових першокласників — Бубряк 
Святослав, Дутчак Арсен, Малиш Іван, Малиш 
Юрій, Плегуца Марія, Синиця Емілія, Теслюк Те-
тяна, котрі разом з першою вчителькою Дроняк 
Аллою Василівною працюватимуть за програм-
мою Нової української школи. 

Всім учням нашої школи бажаємо величез-
ного бажання вчитися та здобувати нові знання. 
Легкого навчального року вам, дружньої атмосфе-
ри, цікавих подій, чудових оцінок і постійного 
прагнення бути краще, ніж учора. Успіхів, удачі, 
здоров'я, терплячості і чудових результатів. 

                  

Комісія з питань преси та інформації 



 

 

 Завітала до Яблуниці осінь, 
Навкруг все у вишиванки одягла, 

Красується квітник наш досі, 
Ще його не вкрила сіра мла. 

  
Шкільне подвір’я – справжній рай. 

Стомлена душа радіє, 
О, музико, ти тільки грай, 

На клумбах айстри вже леліють. 
  

І серденько пісню співає, 
Сальвії заводять танок… 

Троянд вітер обіймає, 
І братчики плетуть вінок. 

  
Хризантеми, чорнобривці… 

Який пахучий їхній цвіт! 
І люди наші всі щасливці – 
Лиш тут панує інший світ! 

 
Комісія з пит. екології та краєзнавства 
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В Е Р Е С Е Н Ь  

 Врожай на горіхи - врожай хліба 

на майбутній рік. 
 Великі і високі мурашині купи 

восени - на сувору зиму. 
 Бджоли восени щільно віском 

заліплюють, залишаючи ледь 

помітний отвір - на холодну зиму; 

залишають його відкритим - до теплої 

зими. 
 Багато ягід горобини - осінь буде 

дощова, мало - суха. 

 Бабине літо непогідне - осінь су-

ха. 

 

 

 

Ж О В Т Е Н Ь 

 Чим сухіший і тепліший початок 

жовтня, тим пізніше настане зима. 
 Грім у жовтні - на безсніжну зи-

му. 

 Як восени випадає ранній сніг 

(десь перед Покровою), то цей сніг 

зразу ж згине і ще після цього не буде 

снігу 40 днів. 
 У котрий день (понеділок, і т.д.) 

впаде перший сніг восени, то в цей 

Комісія з питань екології та краєзнавства 
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Чарівна і неповторна осінь панує 
довкола. Невимовні пахощі наповнюють 
прохолодне повітря. Догорають яскравим 
полум'ям останні квіти.  

Саме в таку осінню пору, а саме 20 
вересня в Яблуницькому ЗЗСО І-ІІ 
ступенів відбувся Осінній ярмарок. На яр-
марку учні школи відпочивали, веселили-
ся, обмінювалися думками, рецептами, 
своїми знаннями та секретами. Розвивали 
логіку, творчість, комунікативність, 
креативність і фінансову грамотність.  

15 % коштів зароблених дітьми 

спрямували на розвиток класу. На ярмарку 
можна було придбати домашню випічку, 
коктелі, салати, канапе, овочі, фрукти, 
насіння квітів та мед.  

На захід прийшли батьки, родичі та 
жителі села. Дійство проходило в 
коридорі нової школи під звуки 
української музики. Всі учасники та гості 
ярмарку завітали у вишиванках, що 
піднесло настрій, а також мали змогу сфо-
тографуватися біля тематичної фотозони. 

Комісія з питань культури та дозвілля 
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Мир на землі — це затишок і тиша, 
Це сміх дитячий і душі політ, 
Коли поет чарівні вірші пише 

Про незвичайний, дивовижний світ. 
Мир на землі — це росяні світанки, 

Краса і творчість, пісня у гаях. 
Мир на землі — це вечори і ранки 

Із радістю і щастям у серцях. 
 

23 вересня в Яблуницькому ЗЗСО І-ІІ 
ступенів відбулася тематична лінійка «Хай 
буде мир в усьому світі», а також флешмоб. 

Ми живемо в незалежній Україні і ми 
пишаємось, що маємо свою державу, мову, 
землю, традиції і символи. Той є справжній 
патріот, хто своїми вчинками, поведінкою, 
працею і знаннями зміцнює її могутність. 

Націона́л-соціалі́зм, також відомий як 

нацизм — політична ідеологія, яка була 

політичною доктриною керівництва 

Німеччини та правлячої Націонал-

соціалістичної робітничої партії 

Німеччини (у часи Третього рейху), а 

також у деякихі нших країнах. Базується 

на тезі про цінність нації та її 

верховенстві в процесі утворення дер-

жави. 

Щорічно 28 жовтня  відзначається 

День визволення України від німецько 

– фашистських загарбників. В цьому 

році ми святкуємо 75 річницю. 

В цей день традиційно вшановують 

пам’ять воїнів, які загинули в боях за 

визволення України, та населення, яке 

постраждало від дій фашистських         

окупантів.В ході  

 Великої Вітчизняної війни    

1941–1945 років  

  саме на території 

  України 

відбулися 

ключові битви за визволення Європи  

від фашизму. 

Ми пам’ятаємо усіх героїв, чия бороть-

ба, самовіддана праця і героїзм сприяли 

звільненню України від нацистів. У 

серці кожного з нас жива пам'ять про 

неоціненний внесок українців у спільну 

перемогу в цій жахливій війні. Тим, хто 

загинув і тим, хтовижив у пеклі 40-х ми 

зобов’язані всім, що маємо сьогодні. 

Комісія з питань загальної та  
позашкільної освіти 

Комісія з питань загальної та  
позашкільної освіти 
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Комісія з питань спорту та здорового способу 

життя 

Всесвітній (Міжнародний) день ту-
ризму (World Tourism Day) заснований 
Генеральною асамблеєю Всесвітньої тури-
стської організації в 1979 році в іспансько-
му місті Торремоліно і відзначається що-
річно 27 вересня. Ця дата була обрана в 
зв'язку з тим, що в цей день в 1970 році 
був прийнятий Статут Всесвітньої турист-
ської організації. 

Осінній день такий барвистий 
Спинився в нашому краю 
Змагались весело туристи 
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Учні  9 класу та 

класний керівник 
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Комісія з питань культури та дозвілля 
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Комісія з питань культури та дозвілля  
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