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СЕРПАНТИН ШКІЛЬНИХ НОВИН 

КРАЇНА СОНЯЧНИХ ЗНАНЬ  
ВСІХ ЩИРО ВІТАЄ 

 Швидко літо пролетіло, 
 Осені прийшла пора. 

Перше вересня настало, 
 Йде до школи дітвора. 
 Традиційно, у перший день осені зібралась вся 

шкільна родина на свято День знань. Розділити ра-
дість свята разом з учнями і вчителями прийшли  ба-
тьки, вчителі-пенсіонери та колишні випускники. 

 Приємно, що на свято завітали гості, та ще й не 
з пустими руками. Всіх присутніх вітали сільський 
голова Віталій Петрович Бузівський, директор ТОВ 
«Відродження» Микола Олександрович Онищук, 
представники ТОВ «Чорна Кам’янка» Іван Григоро-
вич Іваненко та Наталія Пилипівна Корінна. 

 Найбільше уваги було приділено першокласни-
кам, які з цікавістю та дитячою безпосередністю 
приймали привітання та подарунки. Не менше за пер-
шачків були схвильовані і одинадцятикласники. Вони 
розуміють, що цей рік хоч і дуже напружений, але 
останній, і вже зовсім скоро прийде час прощання з 
безтурботним дитинством. 

 Ведучі побажали всім присутнім успіхів, на-
тхнення, наполегливості та запросили на перший свя-
тковий урок «Ми -  нація єдина!» 



СЕРПАНТИН ШКІЛЬНИХ НОВИН 

ОЛІМПІЙСЬКИЙ ТИЖДЕНЬ 



СЕРПАНТИН ШКІЛЬНИХ НОВИН 

СТЕЖКАМИ ПАРТИЗАНСЬКОЇ СЛАВИ 
22 вересня з нагоди Дня партизанської слави лідери учнівської держави відвідали 

Суйковську Параску Іванівну, вчительку-пенсіонерку, яка під час ВВв була партизанкою 
місцевого загону.  

Учні 11 класу та Гладченко Антоніна під керівництвом Майї Василівни Царук пі-
дготували та провели виховну годину «Стежками партизанської слави». 



СЕРПАНТИН ШКІЛЬНИХ НОВИН 

ВИБОРИ ЛІДЕРІВ 
7 вересня стартувала передвиборча кампанія. В шкільному парламенті вакантними 

були посади Міністрів освіти, культури, праці та фінансів. На загальношкільній лінійці ка-
ндидати ознайомили учнів та вчителів зі своїми передвиборчими програмами. Вибори від-
булись 22 вересня.  

За результатами голосування Міністром освіти стала Шевченко Розалія, Міністром 
культури – Дармограй Мар’яна, Міністром праці – Кравченко Вадим, Міністром фінансів – 
Бомко Олександр. 

29 вересня учні, які очолили міністерства, присягли на вірність своїй школі. 

25 вересня делегація учнів від нашої школи взяла участь в ХІ районному зльоті 
лідерів учнівського самоврядування. 



СЕРПАНТИН ШКІЛЬНИХ НОВИН 

Денисюк Саша 

Гузоватий Богдан 

Журило Віка 

Шевченко Віка 

Яцюк Мирослава 

Корінний Артем 

Загоруйко Таня 

Шевченко Аня 

Віталій Васильович Головатий 

Людмила Михайлівна Поштар 

Бажаємо Вам щастя і достатку, 

Ясного неба, сонця, тепла, 

В житті щодень лиш злагоди  

й порядку, 

Щоб доля Ваша світлою була. 

В роботі — успіху й терпіння, 

У справах — вічного горіння, 

В сім’ї — любові і добра 

На многії та благії літа! 


