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СЕРПАНТИН ШКІЛЬНИХ НОВИН 

СПАСИБІ ВАМ, ЩО ВИ НА СВІТІ Є! 
  

Поміж багатьох свят у календарі є день, коли настрій усієї країни особливо підне-
сений і радісний. У перший тиждень жовтня країна урочисто відзначає День працівників 
освіти, день, коли навчальні заклади майорять осінніми квітами і розквітають посмішка-
ми вихованців та педагогів.  

 Відбулося таке свято і в Чорнокам’янській загальноосвітній школі. Зранку одинад-
цятикласниці зустрічали вчителів щирими посмішками, вітальними словами та букетика-
ми осінніх квітів. На ранковій загальношкільній лінійці учні школи звернулися зі слова-
ми вітання та подяки до вчителів та всіх працівників школи. Далі було зачитано наказ 
про проведення Дня дублера, відбулось представлення директора школи, заступників, 
вчителів-предметників, після чого всі учні розійшлися по кабінетам.Для учнів 12класу 
(вчителів) був складений особливий розклад і проведені цікаві уроки. 

Після уроків всі зібрались на святковий концерт. Учні підготували чудові номери й 
привітання. Родзинкою свята став іспит, який склали 12-класники і показали відмінні на-
вики та вміння, за що отримали відповідні дипломи 

Чудовий настрій і заряд енергії отримали працівники школи від сяючих очей учнів, 
від їхніх посмішок.  

 
Хочемо побажати всім працівникам освіти  
     Щастя і здоров’я міцного!  
     Учнів вдячних!  
     Чистих світанків,  
     Сонячних ранків!  
     Променів сонця  
     В кожне віконце!  
     Ніжної ласки,  
     Душевної казки,  
     Щастя без ліку  
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СПОРТИВНЕ ЖИТТЯ ШКОЛИ 
 
1 жовтня в м. Кіровоград проходив чемпіонат України з легкої атлетики, в якому 

змагалися команди з різних областей, ФСТ, ДЮСШ та спортивних відомств. В збірну 
команду Черкаської області за своїми результатами ввійшли двоє наших учнів Варволік 
Вікторія та Колісник Максим. 

 Варволік Вікторія приймала участь у штовханні ядра та метанні диску, показавши 
такі результати: ядро штовхнула на позначку 8м25см, що дало її 11 результат з 16 учас-
ниць та метнула диск на 23м та посіла 12 місце. За результатами Вікторія підтвердила ІІІ 
дорослий розряд. 

 Колісник Максим змагався у метанні списа, відправивши снаряд у третій спробі на 
30м 65см і посів 12 місце серед 17 учасників. За результатами змагань йому присвоєно І 
юнацький розряд. 

 Команда мала нагоду вживу спостерігати за такими змаганнями як: стрибки у ви-
соту з розбігу, стрибки у висоту з жердиною, біг з бар’єрами тощо. 

 Незабутнє враження в учнів та вчителя залишилось від нещодавно відкритого ста-
діону «Зірка». Стадіон має найсучасніше покриття, сертифіковане IIAF та є другим в 
Україні по матеріальному оснащенню, що дозволяє проводити на ньому чемпіонати 
України не тільки серед юнаків, а серед дорослих. 
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10 жовтня відбулись районні змагання з легкоатлетичного кросу. Хлопці та дів-
чата змагалися на дистанціях 1500м та 1000м відповідно. Нашу школу на змаганнях 
представляли Колісник Максим,що пройшов дистанцію 1500м за 5хв 45с,Мазуренко 
Ярослав за 5хв12с, Гладченко Антоніна 1000м подолала за 4хв22с, Шевченко Розалія 
4хв45с. Дані результати дозволили посісти команда зайняла загальнокомандне 5 міс-
це, а Мазуренко Ярослав показавши кращий час отримав можливість представляти 
район на обласних змаганнях в м. Черкаси. 

 16 жовтня відбулись змагання в м. Черкаси. Заплановано було провести змаган-
ня в парку 50-річчя жовтня, але сильна злива внесла корективи і змагання було пере-
несено до легкоатлетичного манежу, де учасники змагалися в двох вікових групах: 
хлопці та дівчата 1999р.н. та хлопці і дівчата 1998р.н. В складі збірної команди Ма-
ньківського району участь приймав наш учень, переможець районних змагань Мазу-
ренко Ярослав. Проявивши неймовірну витримку та характер Ярослав завершив за-
біг на 8 місці, пройшовши дистанцію за 5 хв 22с. 
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КОЗАЦЬКОМУ РОДУ НЕМА ПЕРЕВОДУ 
14 жовтня в Україні відзначається одне з найбільш шанованих свят – Покрови 

Пресвятої Богородиці. 
Для козаків свято Покрови було найбільшим і найзначущим святом. Цього дня в 

козаків відбувалися вибори нового отамана. Козаки вірили, що свята Покрова охороняє 
їх, а Пресвяту Богородицю вважали своєю заступницею і покровителькою. 

Традиційно для учнів молодших класів нашої школи пройшли козацькі забави. Це 
свято стало загальноприйнятим для всіх учнів нашої школи. Діти розказували вірші у 
яких йшлося про сміливих та безстрашних козаків,  відповідали на питання вікторини, 
були активними учасниками спортивних змагань та естафет. 

Учні довели, що козацькому роду нема переводу. 
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ВІДПОЧИВАЄМО 
 

Чи прихильна до вас пані Фортуна? Чи на вашому боці вона сьогодні? На ці пи-
тання мали змогу отримати відповідь учасники гри «Посмішка 

Фортуни». 

Нарешті дочекались восьмикласники цього вечора – «Посвята у старшоклас-
ники». Адже від цього часу вони є повноправними старшокласниками, що  довели 
під час випробувань , прийняли присягу старшокласника і пообіцяли неухильно її 
виконувати.  

Бажаємо їм бути гідними цього почесного звання! 



СЕРПАНТИН ШКІЛЬНИХ НОВИН 

Гуцала Діму 
Кулика Ростика 
Огер Настю 
Худолія Едіка 
Мечик Настю 
Кравченко Лесю 
Звірка Назара 
Полозюк Вікторію 

З Днем народження сердечно вітаєм! 
Зичим щастя, здоров'я й добра, 
Хай сонечко весело сяє 
І квітує в серці доброта, 
Хай життя завжди цвіте розмаєм 
Й дарує щастя повен цвіт! 
Ми ще раз від душі бажаєм 
Здоров'я міцного і многая літ! 


