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Вибори президента школи — 2015
16 вересня у нашому навчальному закладі відбудуться вибори президента школи. Право обирати
мають учні 7-11 класів.
Свої кандидатури на посаду президента школи висунули шість учнів:
Аврамич Анжеліка учениця 9 В класу (19.02.2001 р.н.)
Жук Юлія учениця 8 Б класу (13.07.2002 р.н.)
Лазаренко Валерія учениця 9 В класу (16.04.2001 р.н.)
Ровцова Ілона учениця 8 Б класу (08.07.2002 р.н.)
Харченко Анна учениця 8 А класу (08.07.2002 р.н.)
Шевчук Ігор учень 9 Б класу (30.09.2000 р.н.)
З програмами кандидатів читачі матимуть змогу
ознайомитись у наступному номері шкільної газети,
який вийде у понеділок 14 вересня.
Зустріч із кандидатами в президенти школи у формі ток-шоу “Чому я йду в президенти” відбудеться
15 вересня о 14 год. 20 хв. в мультимедійному класі.
Запрошуємо на зустріч по 5-6 учнів від 7-11 класів.

Вітаємо з початком нового навчального року!
Успіхів та наснаги !

Інформаційна
газета ПереяславХмельницької
загальноосвітньої
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Живи, пісне!
16 жовтня пройде
традиційний шкільний конкурс інсценізованої пісні для учнів 5-6 класів. Конкурс складається із
3-х етапів. 1 етап.
Кожен клас повинен
підготувати інсценізацію української народної пісні (приймають участь 10—20
учнів). 2 етап. Знавці
української сучасної
пісні(5 учнів). 3 етап.
“Відгадай пісню” (2
учні).
Фестиваль дружби
7 жовтня
в нашій школі
пройде традиційний фестиваль дружби “Знайомтесь — ми ваші сусіди”
для учнів 2-4 класів. Учні
готують презентацію країни, музично-танцювальну
творчість народу, національну кухню. Цього року
учні 2-х класів презентують
Болгарію,
3-х—
Грузію, 4-х—Туреччину.

Квест “Я люблю своє місто”
Гра квест “Я люблю своє місто” традиційно проходить у нашій школі напередодні свята Дня міста. У цьому році буде проведено вже сьому гру серед учнів 9-11 класів. Старт
гри відбудеться 14 вересня о 14 годині 15 хвилин на подвір’ї школи (квадрат). У грі
приймають участь усі учні 9-11 класів та їх класні керівники. На подолання маршруту
командам дається 45 хвилин. На старті кожна з команд отримає пакет із завданням першого етапу, подальші завдання учасники отримують на “об’єктах” квесту. Правила гри
залишаються без змін: у завданнях міститься загадка про певне історичне місце Переяслава, яке необхідно знайти команді; біля цього місця стоїть модератор (вчитель), який
робить відмітку у маршрутному листі команди та дає додаткове запитання. На додаткові
запитання необхідно відповідати на фінальному етапі (останній об’єкт). За проходження
усіх етапів за 45 хв. команда отримує 80 балів, за додаткові запитання команда може
отримати 30 балів. Команда, яка першою правильно пройшла маршрут та вірно відповіла на всі додаткові запитання отримує 10 додаткових балів. Бажаємо усім успіхів!

Козацькі забави
13 жовтня відбудуться ІІ загальношкільні змагання “Козацькі забави ”, до
участі в яких запрошуємо учнів 7 та 8 класів. Змагання будуть проходити у
п’ять етапів: “Сильні, сміливі, вправні” (спортивний етап), “Козацький
куліш” (конкурс кашоварів), “Конкурс знавців історії козацтва”, “Конкурс
плакатів на патріотичну тематику” та “Патріотичний флешмоб” (історична
патріотична пісня). Конкурс кашоварів розпочинається об 11 год. 30 хв. (5-8
учасників). Спортивний конкурс (5 хлопців та 3 дівчат), конкурс знавців
історії (4-5 учасників) та конкурс плакатів (3-5 учасників) розпочинаються
о 12 год. 30 хв. на шкільному подвір’ї (квадрат). Конкурс пісні
розпочинається о 14 год. 15 хв. (приймають участь усі учні). Успіхів!!!

Кінофест—2015
В ІТАННЯ !!!

6 жовтня пройде фестиваль відеофільмів на
соціальну тематику
“Кінофест —2015”.
Пропонуємо взяти участь учням 10 — 11 класів.
Тематика цьогорічного кінофестивалю — “Школа
очима старшокласника”. Фільми можуть бути у
довільних жанрах та формах (документальне чи
ігрове кіно; фільм– хроніка, фільм — діалог ,
фільм-сповідь і т.д.). Можна висвітлити наступні
підтеми: “Я і мої друзі”, “Чого я чекаю від своєї
школи”, “Чи залишив мій клас свій слід в історії
школи”, “Мій учитель (учителі)” та інші.

Конкурс рекламних
відеороликів
7 жовтня пройде фестиваль рекламних відеороликів “Переяслав — туристичне місто”. Запрошуємо взяти
участь учнів 8-9 класів. Кожен клас
повинен підготувати відеоролик тривалістю 3-10 хвилин, в якому має
міститись рекламна інформація про
наше місто.

Відповідальність за достовірність фактів, наведених у статтях,
несуть автори! Редакція газети може не поділяти думок, які висловлені на сторінках “ШКІЛЬНОГО АКЦЕНТУ”!!!
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