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СЕРПАНТИН ШКІЛЬНИХ НОВИН 

ДЕНЬ СОБОРНОСТІ УКРАЇНИ 
22 січня в нашій державі святкується День Соборності України. Не залишився 

осторонь цього свята і колектив Чорнокам’янської школи. У цей відбувся загальнош-
кільний захід «Україна моя суверенна». 

Зал, прикрашений символікою України, учасники свята одягнені в українські 
вишиванки, звучить гімн України… Учні 5 класу декламували патріотичні вірші, зву-
чали  пісні про Україну Т. Петриненка та В. Крищенка. Ведучі старшокласники Дар-
мограй Ірина і Корінний Артем розповіли учням про передумови підписання акту 
Злуки. Учні переглянули документальний фільм  про урочистий День Злуки у 1919 
році. Згадали і сьогоднішніх героїв, які захищають цілісність нашої держави в АТО та 
вшанували пам'ять героїв Небесної сотні і загиблих в антитерористичній операції 
хвилиною мовчання.  

А на завершення урочистостей учні нашої школи організували флешмоб, зафар-
бувавши територію України в кольори державного прапора, продемонструвавши цим 
свою підтримку єдності нашої держави. 



СЕРПАНТИН ШКІЛЬНИХ НОВИН 

ПАМ’ЯТАЙ ПРО КРУТИ 
29 січня 20105 року в Чорнокам’янській ЗОШ І-ІІІ ступенів відбулося вшанування па-
м’яті героїв Крут. 
Учні 10 класу підготували учнівську конференцію «Пам’ятай про Крути», на яку запро-
сили старшокласників, учнів 8-11 класів, символічних ровесників загиблих у 1918 році 
під Крутами. 
Десятикласники виступили у ролі дослідників та підготували короткі дослідження з та-
ких питань: 

передісторія битви під Крутами; 
хід бою; 
оцінка події в історіографії різних періодів; 
відновлення пам’яті та вшанування загиблих під Крутами. 
учень Мечик Олександр прочитав напам’ять вірш П.Тичини «Пам’яті тридцяти» 

На завершення виховного заходу учні переглянули відеофільм «Лист без конверта» із се-
рії «Невідома Україна», який нікого не залиши байдужим та з мусив задуматися старшо-
класників над питаннями честі, національної гідності і патріотизму. 
 



СЕРПАНТИН ШКІЛЬНИХ НОВИН 

ВІДПОЧИВАЄМО ІЗ ЗАДОВОЛЕННЯМ 
 Не лише навчанням наповнене наше шкільне життя. Є у ньому місце і для розваг. У 
п’ятницю учні 8 класу організували і провели гру-змагання за мотивами телевізійного 
шоу «Хто зверху». Хто вправніший, кмітливіший, розумніший вкотре намагались довес-
ти учасники хлопчачої та дівчачої команд. Представники кожної команди брали участь у 
змаганнях «Склади слово», «Відгадай пісню», «Хто я?». Але найцікавішими були конку-
рси «Обмін ролями» (в якому дівчата забивали гвіздки, а хлопці чистили картоплю) та 
фінальний конкурс «Перекинь сніжки». 
 У цій грі перемогли дівчата, але й хлопці були достойними суперниками. 



СЕРПАНТИН ШКІЛЬНИХ НОВИН 

В святковий день 
Прийміть вітання 

Та найщиріші побажання: 
Здоров’я, щастя та добра, 

Наснаги, успіхів, тепла. 
І повсякденно, повсякчас 
Хай буде все у Вас гаразд! 

Іжко Віку 
Чернуху Валерію 
Шарого Вітю 
Шарого Васю 
Ісічка Вітю 

Пироженко Мілану 
Гуцал Таню 
Іванову Інну 
Кравченка Вадима 
Шевченко Розу 


