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“Природа – це книга, яку потрібно прочитати і 
правильно зрозуміти. ”

Катеринопільський район.
с. Киселівка 
Киселівський НВК 

Вчитель хімії і біолології
Крекотень Л.М.



Наша школа
Школа в Киселівці діяла давно. За часів 

кріпаччини була церковно – приходська 
школа. Знаходилася біля церкви. З 
приходом радянської влади церкву 
зруйнували, а на тому місці пісніше 
з явився обеліск Слави.

Із розбудовою цукрового заводу 
виникла потреба мати нову школу. І ось 
приблизно у 1902 році почали зводити 
нову будівлю. У 1909 році будівництво 
завершене. Школа була осередком 
культури в селі. В ній також діяв, такий 
модний на той час, театр, який 
відвідували пани з навколишніх сіл.    

Споруда не зазнала руйнувань в роки Великої 
Вітчизняної війни. Вірою й правдою 
служить вона і нині. Колись сюди ходили 
діти з Капустяного, Грушівки, Вікнино, 
Скотаревого. Тоді налічувалось до 250 
учнів. Зараз же, в часи незалежної 
України, в школі навчається лише 30 
учнів. Але ми надіємося що Киселівка 
розквітне, як в минулі часи, і класи знову 
наповняться учнями.  

– Найстаріша школа 
району



Однолітки

Клен, який своїми вітками оберігав 
нашу стареньку школу від пекучого 
сонця, є її ровесником. Кажуть 
посадив його сільський дід Чалий. 
Коли споруда була вже побудована. 
Скільки він зустрів першокласників і 
провів випускників у безмежну дорогу 
життя! А в минулому році він 
постраждав від буревію.



Мета:

Поглиблення наукових знань з біології та екології, що 
забезпечують  дбайливе ставлення школярів до 
навколишнього середовища і життя;
Розширення уявлення про взаємозв′язок  з 
довкіллям;
Пропаганда природоохороного й екологічного 
виховання як усвідомлення ідеї гармонійної взаємодії 
суспільства і природи, людини і довкілля;
Формування особистості з екологічним мисленням.  



Наш загін “ Струмочок ” 

Драч Марина (5 клас)
Кичата Оксана (5 клас)
Триханов Василь (5 клас)
Крекотень Ольга (6 клас)
Ополонець Вадим (6 клас)
Суходольська Лілія (7 клас)
Шуліка Сергій (7 клас)
Габдерахімова Дінара (9 клас)
Валебна Наталія (9 клас)
Лук′яненко Надія (9 клас)
Салата Юлія (9 клас)



.

Природа – наш багатий дім,
Ми вільно живемо у нім.
Завдання полягає в тому,

Щоб з′ясувати все у ньому.  



Бережемо, люди, землі, води,
Кожну квітку в лузі, деревце,
Вбивцею не стань краси –Природи.
Пам ятаймо, діти, й ми про це.











Свято Юних екологів


	Стежками рідного краю

