
 

 
Першого березня 2013 року у залі 

районного Будинку Культури  відбувся 
традиційний шкільний танцювальний 

вернісаж, де вкотре кожен клас 
демонстрував свої таланти.  

 Ведучі свята Микола Петриченко та 
Ірина Манукіян  урочисто розпочинають 

концертну програму, а за кулісами 
чекають свого 

виходу класні колективи. На святі були 
присутні батьки, вчителі та учні . В залі 
майже не було де яблуку впасти.  

Дуже гарне було свято, тому довго 
лунали теплі оплески  

присутніх. Особливо наймолодшим 
нашим школярам, вони вперше цього 

дня виступали для такої аудиторії. 
Свято закінчилося, та кожен взяв з собою крихітку тепла та 

гарного настрою на згадку. 
 Більше інформації про свято ви знайдете на сторінках шкільного 

сайту. Читайте, коментуйте, обговорюйте на форумі.  
 

 

 

                                                 Школа — це майстерня, де формується думка підростаючого покоління,  

                                           треба міцно тримати її в руках, якщо не хочеш випустити з рук майбутнє.  
                                                                                                                                                                              А. Барбюс                           
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  У березні 2013 року у школі пройшли 

традиційні Шевченківські дні, у ході яких 

були проведені різні заходи, присвячені 

Тарасові Шевченку: 

 Учні 5-А класу (учитель 

Л.В.Бичевська) провели інсценізацію "Мені 

тринадцятий 

минало", у якій активну участь взяли Валентин 

Тесленко, Катерина Станіщук, Нікіта 

Булгаченко. Власний вірш про Тараса Шевченка 

прочитала Анастасія Барчукова. 

 Учні 7-А 

класу (учитель 

О.В.Кольоса) та 7-Б 

класу (учитель М.А.Петриченко) провели 

літературну вікторину "У вінок Кобзареві". Юні 

літературознавці з  7-А класу: Владислав 

Максименко, Василь Омельченко, Руслана 

Коршунова, Вікторія Литвинчук, Дарина 

Мартиненко, Людмила Мартиненко. 

  З 7-Б класу: Марина Чернега, Олеся Глущук, Катерина 

Надбайлова, Олександр Міхальов, Ангеліна Дубовенко, Вікторія 

Доліненко. 

07 березня учні 1-4 класів вшанували пам´ять 

про великого Кобзаря, геніального співця 

українського народу Тараса Григоровича 

Шевченка. 

Тарас Шевченко - борець за права і волю людей. Його 

поезія -  з народу і для народу, а з його творчості слід 

черпати віру. У залі звучали пісні на слова видатного 

українського поета, присутні переглянули фільм про Кобзаря, а учні з кожного 

класу  декламували його вірші.  

Ведучі свята - учениці 8-А класу Леся 

Лукова та Юлія Засадкевич. Свято підготували та 

провели  педагог-організатор Л.В.Котяй, керівник 

гуртка "Юний журналіст» Н.М. Вигівська.  Крім 

учнів 1-4 класів, на заході були присутні заступник 

директора з навчально-виховної роботи Н.І.Соболь, 

шкільний бібліотекар С.Г.Сергійчук.  
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Ми не вживаємо алкогольні напої, не 

палимо цигарок  і не кайфуємо від всякої погані, 

а все тому, що ми дуже любимо  життя і 

баскетбол. 

Баскетбол - це гра без зупинок, це стукіт 

м'яча, це скрип кросівок, це потужність і 

швидкість. 

 Баскетбол - це прикольно,  тому що це 

дуже цікава, емоційна та динамічна гра. 

 Баскетбол - це гра для всіх, її просто 

потрібно любити та розуміти, зріст не настільки важливий :)). Так про свою 

улюблену гру говорять наші школярі. Тому 15 березня у спортивному залі 

школи відбулася традиційна зустріч з 

баскетболу майбутніх випускників школи, 

учнів 11-х класів, з учителями.  

     На площадці вирували емоції та 

пристрасті. Ніхто не хотів поступатися, але 

досвід наставників переміг молодість і 

впевненість учнів.  

      Зустріч закінчилася, але вона принесла 

багато приємних вражень для усіх учасників 

та вболівальників. 

 

 

 
 

 Безсмертна сила книги. Без неї людина ніби 

сліпа. Книга відкриває перед людьми великий світ.. 

Книжка-одне з найбільших чудес, створеною 

людиною. Вона допомагає уявити минуле и 

заглянути в майбутнє. Книга не тільки дає змогу 

отримати знання і освіту, а й вчить, як на світі жить. 

Книга - це невичерпна скарбниця, яка містить у 

собі і долю рідного народу, і його традиції, і спогади 

про минуле. Є різні книги. Кожна з них по-своєму корисна і цікава. У школі ми 

вчимося за підручниками, в яких панує мудрість. Удома читаємо художню 



літературу - це скарб, що передається через роки і покоління. Читати книги не 

тільки корисно, а й цікаво. З них дізнаємося про щось нове, незвідане.  

Книга змушує міркувати, захоплюватись, співпереживати, вчить 

відрізняти добро від зла. За все це необхідно шанувати книгу - бездонну 

криницю мудрості . 

З 18 по 22 березня у школі проходив Тиждень 

дитячої книги.   Бібліотекар Світлана Григорівна 

Сергійчук організула цілу низку цікавих заходів.  Для 

учнів 1-4 класів прочитала  лекцію «Наталя  Забіла  - 

дітям», для старшокласників підготувала книжкову 

виставку «Орбіти потужного слова», 95-річчя від дня 

народження Олеся Гончара та  тематичну поличку 

«Майстер гумору – Степан Олійник». Для учнів 

четвертих класів було проведено читацький турнір «Книга – джерело знань».  

Учні виконували різні завдання, відповідали на запитання, спробували себе у 

ролі бібліотекаря. В результаті  команди посіли такі місця: 

І – 4-Б клас, капітан команди – 

Чеславський Леонід,  

ІІ – 4- А клас, капітан команди – Білявська 

Катерина, 

ІІІ – 4-В клас, капітан команди – Мельнічук 

Вікторія. 

Учні 5-6 класів взяли участь у конкурсі 

малюнків «Мій улюблений герой книги». Найкращий 

малюнок – І місце у Стовбецької Олександри, 5-А клас. ІІ – Сперкач  Ілля,  

5-б клас, ІІІ – Медвідь Богдан, 5-Б клас. 

Наймолодші читачі –учні 2-3 класів виготовляли закладини для книг.  

Було обрано 3 найоригінальніші закладки.  

І – Стовбецький Богдан, 2-А клас, 

ІІ – Редюк Ілля, 3-В клас, 

ІІІ – Мялук Дарина, 2-Б клас. 

 Книга і читання — важливі чинники для формування духовної 

особистості молодої людини. Адже від самого народження до останніх днів 

книга супроводжує людину. Вона виховує її, збагачує духовно. 
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