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СЕРПАНТИН ШКІЛЬНИХ НОВИН 

ДЕНЬ ВЧИТЕЛЯ 
Нарешті дочекалися ми цього дня – Дня вчителя. Саме сьогодні, за шкільною тради-

цією, відбувається День дублера і учні 10-11 класів можуть відчути себе вчителями та зро-
зуміти, якою тяжкою є їхня праця. Цього свята чекали не лише діти, а й вчителі. У День 
вчителя педагоги змогли трішки відволіктися від своєї праці та поринути у своє минуле – 
шкільні роки. Один раз на рік вони стали дванадцятикласниками і добросовісно (а дехто і 
не дуже) «відучилися» три уроки: ГП (гра позмагайка), Технології та урок музики 
«Відгадай мелодію».  

Педагогів вітали на протязі всього дня: одинадцятикласники зустрічали їх з приві-
таннями та квітами, на лінійці читали вірші та співали пісні, а після уроків влаштували 
святковий концерт. Під час концерту учні вітали вчителів, показували сценки, співали піс-
ні, нагороджували вчителів та працівників школи  грамотами за перемогу в різних номіна-
ціях. Дуже цікаво було почути звіт про поведінку учнів 12 класу. 

День вчителя сподобався і учням, і вчителям. Хотілося б частіше проводити такі за-
ходи.  

Дармограй Мар’яна 
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ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ТИЖДЕНЬ ПРАВА 
З 5 по 9 жовтня в Чорнокам’янській ЗОШ відбувся Всеукраїнський тиждень правоз-

навства. Протягом тижня були проведені такі заходи: 
 Конкурс на  кращого знавця правознавства «Контрольна з правознавства» 
 Майстер-клас учителя правознавства  «Закони і правоохоронні органи» 
 Виставка малюнків на тему «Світ моїх прав» 
 Конкурс «Світ моїх прав» на кращий твір 
 Позакласний захід «Знай свої права» (для учнів початкової школи) 
 Випуск правового бюлетеня «Юридична відповідальність за хуліганство» 
 Вечір для старшокласників на правову тематику «Гарячий стілець» 
 Підведення підсумків проведення тижня 
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КОЗАЦЬКОМУ РОДУ НЕМА ПЕРЕВОДУ 
         З 12 по 16 жовтня в нашій школі проходили заходи, приу-
рочені Дню українського козацтва, Дню захисника України. 
В понеділок відбулась посвята учнів 1 класу у козачата. Учні 
початкових класів пригадали, що вони знають про козаків, діз-
нались багато цікавого про Покрову – покровительку всіх ко-
заків, а на завершення позмагались у козацьких забавах. 
У вівторок для учнів 5-11 класів відбувся виховний захід 
«Славні сини України». Також присутні переглянули відео-
фільм про сучасних козаків, їх вправність, силу, вміння. Також 
старшокласники поклали квіти до Меморіала слави і вшанува-
ли пам’ять загиблих українців. 
14 жовтня учні 10 та 11 класів взяли учать у районному святі 
до Дня українського козацтва та Дня захисника України. 
Завершився тиждень козацькими забавами для старшокласни-
ків, у яких змагались не лише хлопці, а дівчата показали, на 
що вони здатні. 
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СПОРТИВНІ НОВИНИ 
 З 19 по 23 жовтня в школі відбулись відбіркові змагання з шашок, шахів та настільного 
тенісу.  

 Учні, які вийшли переможцями у шкільних змаганнях, брали участь у районному 
етапі, який відбувся 28 жовтня 2015р. у смт Маньківка. Найкращі результати у наших 
учнів з тенісу: Колісник Максом – ІІІ місце, Безух Владислав – ІІ місце, Гладченко Анто-
ніна посіла І місце і представлятиме наш район на обласних змаганнях. 

ТАК ТРИМАТИ! 
26 жовтня  Параска Іванівна Суйковська, найстаріша жителька нашого села, ве-

теран педагогічної ниви, партизанка часів ВВв, святкувала свій 94 День народження. 
Вчителі та учні привітали Параску Іванівну, побажали здоров’я, довголіття, щоб обо-
в’язково подолала сторічний рубіж. 
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ВЕЧІРКА HALLOWEEN 
31 жовтня в будинку культури за участі та організації  вчителів та учнів нашої школи 

відбулась тематична вечірка Halloween. Всі присутні поринули в атмосферу всесвітньові-
домого свята. Вони мали можливість пірнути в стародавні традиції кельських друїдів, які 
жили в дохристиянські часи на території Англії, Ірландії та північної Франції. Це свято 
відзначається в багатьох країнах світу. Наприклад в таких як США, Канаді, Ірландії, Шот-
ландії, Японії. В Україну свято прийшло після становлення незалежності і щороку набирає 
обертів швидше як костюмовані вечірки та задля розваги. 

Учні школи довго чекали на щось подібне. Діти отримали масу задоволення від пе-
реодягання в персонажів фільмів-жахів та різноманітних страшних казок чи історій, нане-
сення відповідного гриму, конкурсів, розваг  та святкової дискотеки. Відзначаючи цю дату, 
учні змогли безпосередньо ознайомитись з культурою та традиціями інших країн, своїх од-
нолітків на іншій стороні нашої планети. 
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Гуцал Діма 
Кулик Ростислав 

Огер Настя 
Мечик Настя 
Звірко Назар 

День народження у році один раз буває, 
Тож нехай на кожнім кроці щастя процвітає! 
Успіх в справах всіх ведеться, квітнуть дні красою, 
Доля радісно сміється піснею дзвінкою! 


