
 

 

07 грудня 2012 року  у спортивному залі школи  відбулося свято для 

старшокласників присвячене Дню збройних сил 

України. У святі взяли участь команди 10-11 класів, 

до складу яких входило по 5 представників. 

   До програми 

свята входило багато 

цікавих конкурсів: 

"військово-історичний 

конкурс", "ранкова 

зарядка", "гудзик", "солдатська каша", "погони", 

"стрілок", "розбирання автомата" та естафета. 

Боротьба видалася запеклою. До останнюго 

конкурси команди не поступалися одна одній. Все вирішила фінальна 

естафета. Переможцями стала команда учнів 10-б класу. 

 

 

 

 

 

                                                 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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День Святого Миколая – один з 

найсвітліших і найрадісніших свят усього 

християнського люду. З його приходом 

кожен з нас сподівається на якесь маленьке 

диво, здійснення заповітної мрії, котра під 

силу лише святому. Нехай добрий Святий 

принесе щастя у ваші сім’ї й благополуччя 

рідній Україні.      Усі діти  з великим 

нетерпінням чекають 19 грудня. На 

передодні свята Миколая вони пишуть до 

нього листи зі своїми побажаннями і вкидають їх у поштову скриньку або 

кладуть за вікно.  Цього дня Св. 

Миколай (учень 10-Б класу Микола 

Петриченко) із своїми помічниками 

("зірочками" - учениці 4-В класу 

Олександра Бучок та Крістіна Книш; 

"ангелятами" - учениця 4-А класу Діана 

Маличенко, учениця 4-В класу 

Анастасія Вигівська, учень 4-В класу 

Влад Бовкун; "мишенятами" - учні 4-А 

класу Дмитро Піонтківський та 

Сергій Дмитрук;) завітав у кожен клас 

початкової школи. Юні актори 

розповіли дітям легенду про Св. Миколая, показали як допомагають святому 

визначати хто отримає від нього подарунок. Діти згадали всі свої добрі і злі 

вчинки, зважили: чого більше. Всі слухняні дітки отримали вітання та 

подарунки від гостя, навіть неслухняні мишенята, бо пообіцяли виправитися. 

Свято залишило багато позитивних  емоцій у дитячих спогадах.  
 

 

    



 

Вибір професії - це велика відповідальність. 

Відповідальність перед собою, мабуть, найважливіша, і 

полягає вона в тому, щоб 

обрати саме свій шлях і ним 

йти. Бо тільки сама людина 

може побачити, до чого в неї 

більший хист, до чого відчуває 

вона покликання. Кожен 

відчуває, що йому легше 

«дається» і, отже, чому зможе присвятити життя. І 

тут найважливіше - не схибити.  

Іди своєю дорогою. Щоб обрати  майбутню 

професію,  потрібно керуватися  при цьому багатьма 

чинниками, але головним із них має бути той, який 

визначає покликання. З цією метою у грудні в нашій школі відбувся тиждень 

професій для учнів 1- 11 класів, який провела шкільний практичний психолог  

Тетяна Іванівна Морковіна.  Діти з радістю готували 

плакати з різними професіями, 

вислови відомих людей про 

професії, обирали, ким би вони 

самі хотіли стати в 

майбутньому, обґрунтовували 

чому саме цю професію вони 

обрали.  

Головне, що учні 

зрозуміли, що всі професії 

потрібні, всі професії важливі. 

  
 

 



 

З наступаючим Вас Новим роком, 

Він все ближче від нас крок за кроком. 

Я бажаю ВАМ у Новому році 

Подивитися щастю у очі. 

Свою вдачу у руки спіймати, 

І міцно тримати, невідпускати. 

Здоровя міцного бажаю усім, 

Нехай радісний настрій приходить у ВАШ дім. 

Щоб розумілися діти з батьками, 

Невістки з свекрухами, тещі з зятями. 

Кохати бажаю, коханими бути, 

Про все погане навіки забути. 

У кого на серці розчарування, 

Неодмінно зустріне справжнє кохання. 

Студентам на сесіях добре все здати, 

Хто випускник, магістрами стати. 

Всі, хто закінчує в школі навчання, 

Високих балів з тестування. 

Підвищення пенсій пенсіонерам, 

Більш милосердя міліонерам, 

Щоб всі працювали за високу зарплату, 

На гарну квартиру, за містом дачу. 

Хвороби хай зникнуть, а з ними все зле, 

Хай завжди надія у серці живе. 

Прим’єр з президентом, щоб помирились, 

А депутати більш не сварились. 

Нехай радість і щастя до нас всіх прийде, 

Хай криза за місяць від нас геть піде. 

Нехай здійсняться всі заповітні бажання, 

Мир всюди буде і ніжне кохання. 
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