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СЕРПАНТИН ШКІЛЬНИХ НОВИН 

СВЯТО МУЖНІХ, СИЛЬНИХ, ВІДВАЖНИХ 
6 грудня  ми відзначаємо  День Збройних сил України. Цей день був і залишається чоло-

вічим святом. Це данина  любові та поваги до захисника Батьківщини. І у  Чорнокам'янській 
школі вже стало традицією вітати у цей день усіх чоловіків, юнаків та хлопчиків. Для своїх за-
хисників дівчата влаштували незабутній день: вітали, дарували подарунки, пригощали солодо-
щами.  

У цей день у школі панував високий патріотичний дух. Адже традиційно,  6 грудня, у нас 
відбувається огляд-конкурс  строю і пісні та прийняття військової обіцянки учнями 10 класу. До 
цієї урочистої події учні ставляться дуже відповідально: відпрацьовують стройові рухи, розучу-
ють пісню та вивчають Статут. Учні розуміють, що вони – майбутнє нашої держави, і лише 
справжні патріоти зможуть відстояти свободу та незалежність своєї країни.  

Розпочалося свято з прекрасних вітальних слів, які адресували чарівні одинадцятиклас-
ниці  нашим сміливим, мужнім, сильним чоловікам та хлопцям. Президент школи урочисто ві-
дкрила огляд-конкурс строю  і пісні: звучав гімн України та гімн школи. Далі серйозні і відпові-
дальні десятикласники зайшли до зали для прийняття обіцянки, показували відпрацьовані еле-
менти поводження зі зброєю та стройові рухи. Після  виступу учнів 10 класу до зали по черзі 
крокували учні 1 – 9 класів. Усі учні  дуже старалися, звітували директору школи, виконували 
його команди та співали українські пісні. Глядачі були вражені старанністю, сміливістю та від-
повідальністю учнів. На завершення конкурсу був показовий виступ  учнів 11 класу. Випускни-
ки продемонстрували свої знання і вміння з допризовної підготовки.  

Врахувавши усі старання та незначні помилки учнів, журі оголосили результати конкур-
су. Тож переможцями серед учнів 1 – 4 класів  став дружний колектив учнів 3 класу, серед учнів 
5 – 9 класів – впевнений у своїх можливостях, наполегливий 9 клас. Кращим командиром було 
визнано цілеспрямовану Дубовик Анжеліку (серед учнів 1 – 4 класів) та сміливого Звірка  На-
зарія (серед учнів 5 -  9 класів). За кращу форму були нагороджені учні 2 класу, а за краще вико-
нання української патріотичної пісні – учні 7 класу.  

А завершилося свято чудовою піснею про Україну, яку виконував вокальний колектив ді-
вчат, а підспівували усі учні школи. 

Ми впевнені, що у нашій школі зростають справжні патріоти, які в майбутньому  сміливо 
і впевнено стоятимуть на сторожі свободи і незалежності нашої держави. 
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СЕРПАНТИН ШКІЛЬНИХ НОВИН 

ТИЖДЕНЬ ПРАВА 
З 08 по 12 грудня 2014 року у школі  проходив 

всеукраїнський тиждень права, присвячений відзна-
ченню у 2014 році прийняття Загальної декларації 
прав людини. 

Розпочався тиждень у понеділок з загальношкі-
льної лінійки  та виступу учителя правознавства Царук 
М. В. присвячений 66 річниці прийняття ООН Загаль-
ної Декларації прав людини. Також було оголошено 
інтерактивний конкурс «Переклад з юридичної». 
Найактивнішими учасниками конкурсу стали : Іванова 
Інна (5 клас), Гончар Люба, Новоженіна Ярослава, Гу-
ленко Сніжана (6 клас), Дармограй Мар’яна, Нудна 
Юля та Гуцал Таня (7 клас), Онісімова Світлана (8 
клас), Новак Настя та Токарєва Аня (10 клас). Найточ-
нішими були визнані «переклади» Новак Насті, Онісі-
мової Світлани та Дармограй Мар’яни, які і стали лау-
реатами цього конкурсу.  

Далі, у вівторок, був проведений відкритий урок 
права «Історичний розвиток уявлень про права люди-
ни».  

У середу учні 8 і 9 класів зустрілись на діловій 
навчальній грі «На острові», де здобули вміння склада-
ти правила співжиття у суспільстві. Експертом вироб-
лених учнями програм був представник місцевого са-
моврядування Бойченко Олег Васильович.  

У четвер для учнів 5-7 класів була проведена ви-
ховна година «Судові справи», в яких ролі учасників 
суду - казкових героїв, виконували учні 10 класу. Всі 
учасники виховної години закріпили свої знання про 
права дитини, а також Червона Шапочка, Попелюшка, 
Буратіно і Герда дали рекомендації своїм молодшим 
товаришам, як не стати жертвою злочинців.  

У п’ятницю тиждень права добіг кінця і на заве-
ршення учні 10 класу провели «усний журнал» для 
всіх учнів школи на тему «Права дітей і неповноліт-
ніх», крім того десятикласники випустили яскраву і 
змістовну стінгазету «Чи знаєш ти про права і обов’яз-
ки дітей».  

Отже, цей тиждень учні нашої школи провели 
змістовно, цікаво, насичено і пізнавально. 



СЕРПАНТИН ШКІЛЬНИХ НОВИН 

ТИЖДЕНЬ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ 
З 8 по 12 грудня 2014 року з метою розвитку пізнавальної активності школярів, фо-

рмування у них допитливості, бажання пізнавати нове, був проведений  тиждень початко-
вої школи . 

Тиждень розпочався організаційною лінійкою, на якій наймолодші учні розповіли 
про свої поки що невеликі, але все ж досягнення, бажання вчитись та мати гарні оцінки. 
Також учні ознайомились з планом проведення тижня та були налаштовані на творчий пі-
дхід до отриманих завдань та активну участь у всіх запланованих заходах. 

Кожен день тижня проходив під певним гаслом: 
·    понеділок – день казки «У світі казки чарівної»; 
·    вівторок – день математики «Математика — королева наук» 
·    середа – день природознавства «Цікавий світ навколо мене» ; 

·    четвер – день рідної мови та українознавства «Збережемо наш скарб – рідну мову» ; 
·    п’ятниця – святковий день «Андріївські вечорниці». 



СЕРПАНТИН ШКІЛЬНИХ НОВИН 

АНДРІЇВСЬКІ ВЕЧОРНИЦІ 
 Традиційно з 12 на 13 грудня в українських селах дівчата 
та хлопці збиралися в одній хаті та влаштовували Андріївські 
вечорниці, на яких веселились, співали та танцювали досхочу. 
Головним атрибутом свята є калита та традиційні українські 
страви. Такі вечорниці влаштували в нашій школі для старшок-
ласників одинадцятикласниці. Господині відтворили традиції 
до найменших деталей: гості співали, танцювали, грали в ігри, 
їли вареники та кусали калиту. Наприкінці вечора влаштували 
справжні ворожіння. Свято вдалося на славу. Всі залишилися 
задоволені та нагодовані.  

Оля Бойченко  



СЕРПАНТИН ШКІЛЬНИХ НОВИН 

СВЯТИЙ МИКОЛАЙ ЗАВІТАВ ДО НАС НИНІ 
Нарешті прийшов до дітей Святий Миколай. Вони з нетерпінням чекали цього зи-

мового гостя, адже він приходить з подарунками, солодощами. Але на гостинці можуть 
розраховувати лише слухняні дітки, а для нечемних у подарунок лише різочки. 

Завітав Миколай і в Чорнокам’янську школу. Малята приготували для нього вірші, 
пісеньки, розповіли про свої найзаповітніші мрії. А гість привітав всіх зі святом, пригос-
тив солодощами та пообіцяв знову прийти через рік. А дітки пообіцяли слухатися і бать-
ків, і вчителів, допомагати всім та гарно вчитися. 



СЕРПАНТИН ШКІЛЬНИХ НОВИН 

Хай щастя рікою в житті вашім ллється,Хай щастя рікою в житті вашім ллється,  
Хай хліб і до хліба у домі ведеться,Хай хліб і до хліба у домі ведеться,  
Хай серце не знає печалі і болю, Хай серце не знає печалі і болю,   
Бажаєм до віку щасливої долі.Бажаєм до віку щасливої долі.  
Сонця  й тепла вам до рідної хати,Сонця  й тепла вам до рідної хати,  
ЗдоровЗдоров’’ям і друзями будьте багаті.ям і друзями будьте багаті.  


