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СЕРПАНТИН ШКІЛЬНИХ НОВИН 

СПІВАТИ ТА ПАМ’ЯТАТИ 
 9 травня – день Перемоги, свято зі сльозами на очах, яке віртуально переносить 
нас у страшне минуле, змушує замислитись над сьогоденням. Дуже багато заходів ор-
ганізовувалось з нагоди  70-річчя Великої перемоги. 
 У нашій школі 7 травня відбувся захід «Патефон-шоу «Співати та пам’ятати», в 
якому взяли активну участь учні 5-11 класів. Ведучі заходу Гладченко Антоніна, Шев-
ченко Розалія, Дармограй Іван та Корінний Артем провели екскурс у минуле: розпові-
ли про страшні події, зачитали документальні матеріали. Воєнні пісні у виконанні 
школярів звучали по-особливому та донесли дух, який керував нашими воїнами у 
бою. Десятикласники виконали пісню «Марш славянки», учні 7 класу – «В землян-
ке», восьмикласники заспівали «Песенку фронтового шофера», учні 6 класу – «На бе-
зымянной высоте», учні 9 класу – «Алеша». Одинадцятикласники виконали ремікс на 
пісню «Смуглянка». Пісня «Майский вальс» у виконанні учнів 5 класу передала ра-
дість та величність цього свята. На завершення заходу прозвучала пісня «Катюша» у 
виконанні вчителів. Також звучали патріотичні вірші, які закликали нас пам’ятати ми-
нуле та творити майбутнє, в якому немає місця для війни. 
 Усім учасникам шоу вручили подяки за активну участь. 
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ВІЙСЬКОВО-ПАТРІОТИЧНА ГРА «ДЖУРА» 
8 травня 2015 року відбувся районний етап дитячо-юнацької військово-

патріотичної гри „Сокіл” („Джура”). Метою гри „Джура” є виховання юних патріо-
тів України на засадах національної гідності, високої самосвідомості та активної 
громадянської позиції, здорового способу життя. До програми гри „Джура” вхо-
дили такі види змагань (конкурсів):   

впоряд – особиста підготовка та дії в складі рою; 
туристсько-спортвна смуга перешкод;  
 стрільба з пневматичної зброї; 
фізична підготовка, спортивне орієнтування – «Лава на лаву»,  
«Перетягування линви», квест; 
«Відун» - (конкурс за зразком гри „Що? Де? Коли?”);   
конкурс  газет;   
«Рятівник» –  долікарська допомога. 
Учні Чорнокам’янської школи взяли активну участь у цьому випробуванні та 

гідно захистили честь свого навчального закладу. 
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СВІТЛЕ СВЯТО ПЕРЕМОГИ 
9 травня учні та вчителі нашої школи взяли участь в урочистій ході, приуроченій 

70-річниці Перемоги. Учні 10 та 11 класів несли почесну вахту пам’яті біля Меморіа-
лу Слави та Пам’ятника невідомому солдату. Під час мітингу школярі привітали вір-
шами усіх присутніх, поіменно нагадали тих, хто віддав своє життя заради мирного 
неба та щасливого життя, вшанували їх хвилиною мовчання та поклали квіти до Ме-
моріалу Слави. Представники учнівського самоврядування відвідали ветерана Великої 
Вітчизняної війни Суйковську Параску Іванівну та привітали її зі святом. 
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ПРОЩАВАЙ, БУКВАРИКУ! 
 Ясне сонечко проміння 
 Посилає щедро в клас, 
 Це воно, напевно, знає, 
 Що сьогодні свято в нас… 
 В травні в 1 класі відбулося традиційне свято 
«прощавай, Букварику!» Радість і сум переплелися 
разом. Раді, що ми успішно закінчуємо 1 клас, оси-
лили першу сходинку науки, перші труднощі. Трі-
шечки сумно, бо прощаємось зі своєю першою 
книгою «Букварем». Відпочине наш Букварик до 
осені і  буде інших діток грамоті навчати. 
 Ти перша книжечка моя, 
 Тепер читати вмію я. 
 Багато в світі є книжок,  
 А ти, найперший мій дружок. 
 Всі першокласниці були активними артистами урочистого дійства. 
 Допомогли провести свято п’ятикласниці, які перевтілились в роль підручників, 
що поведуть далі дівчаток стежинами знань: Читанка, Рідна мова, Математика. 
 Та найбільше діти склали дяку і шану своїй першій книжці, своєму другові 
«Букварю» (в ролі Букваря був учень 9 класу Дармограй Іван). 
 Ніколи не забудемо  

Про друга Букваря, 
 Ми завжди вчитись будемо  
Для щастя і добра. 

ПОЧАТКОВА, ПРОЩАВАЙ! 
27 травня в 4 класі відбувся урочистий захід 
«Прощавай, початкова школо!» Діти згадали своє 
навчання, зі сцени лунали цікаві вірші, пісні та тан-
ці. 
Класовод давала настанови своїм вже дорослим ви-
хованцям з побажаннями дітям продовжувати на-
вчання протягом всього життя, йдучи далі непрос-
тою стежиною шкільної науки, стати людиною-
громадянином, патріотом нашої вільної України. 
Сповнені позитивних емоцій, яскравих посмішок, 
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ПРОЛУНАВ ОСТАННІЙ ДЗВОНИК 
29 травня в школах відбулося свято останнього дзвоника. Не оминуло воно і 

нашої школи. Букети в руках учнів, а згодом вчителів, сльози на очах у батьків і 
випускників. Адже розуміють, що далі для них відкривається зовсім інший світ – 
світ дорослого життя. вітання і побажання висловлювали першокласники, перша 
вчителька, батьки. Після основної частини святкування випускники мали можли-
вість ще раз сісти за шкільну парту і подякувати вчителям за знання, згадати цікаві 
моменти навчання. Сподіваємося на світле майбутнє  для наших випускників. 
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 ВІДЛІТАЮТЬ БІЛІ ЛЕБЕДЯТА 
          У житті кожного учня настає момент розставання 
зі своїми вчителями. Це свято для багатьох є тим кор-
доном, за яким учні стають дорослими людьми. Остан-
ній урок в школі, останній дзвінок, і ось довгожданий 
випускний. Випускний бал запам'ятовується на все 
життя.   
          30 травня  подвір’я Чорнокам'янської  загальноо-
світньої школи І – ІІІ ступенів переливалося барвами 
квітів, святкового вбрання, добрих і щирих посмішок. 
Для 9 випускників нашої школи випускний бал поклав 
початок нового дорослого життя. 
          Уся шкільна родина зібралася на традиційне свя-
то випускного вечора.  
          Одинадцятикласники плили у прощальному ва-
льсі, в якому поринули у спогади, мрії, сподівання, від-
чули радість, смуток та світлу печаль… 
На Випускному вечорі лунали сучасні пісні, учні зво-
рушливо читали вірші, танцювали останній шкільний 
танок. 
          А потім світанкова зоря покликала їх у незвідані 
далі, різнобарв'я життя, для праці та радості.  

Хвилюючим був цей день не лише у випускни-
ків. Не менше хвилювалися і їхні батьки. Відчували, як 
шалено б'ється серце, а то зовсім десь зникав його сту-
кіт, бо у вирій життя полетять їх пташенята. Батьки ві-
тали своїх дітей, яких зростили і за яких хвилювалися 
під час навчальних років. Вчителі зі словами вдячності 
і з сльозами на очах також не хотіли відпускати своїх 
учнів в доросле життя. Школярі, в свою чергу, також 
подякували своїм наставникам, подарувавши пишні 
букети квітів. 
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Зичим здоров’я – з красного літа, 
Свіжості духу – із світанкової роси, 
Ніжності й привітності – з вечірніх зір, 
І довголіття – з Карпатських гір. 
Хай серце рокам не піддається, 
Хай не лякає майбуття, 
І хай щасливо в Божій ласці 
Живеться многії літа! 

Луценко Анастасію 
Бузівську Олену 
Мозгачову Таїсію 
Заболотного Івана 
Мечика Олександра 
Іванову Ірину 
Смаля Андрія 


