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ВЕСНА ДАРУЄ ЖІНКАМ СВЯТО 
 З приходом весни 
прийшло і чудове свято 
– 8 Березня , Міжнарод-
ний жіночий день. 
 В нашій школі цьо-
го року хлопці та чоло-
віча частина педколек-
тиву приємно здивувала 
всіх жінок та дівчат 
школи. Вони таємно під-
готували святковий кон-
церт, в якому взяли 
участь хлопці 5-11 кла-

сів і проявили свої таланти, чим порадували прекрасну стать. На 
честь прекрасної половини лунали пісні, вірші, гуморески та 
просто побажання. 

Свято вдалось, адже з облич дівчат не сходили посмішки, а 
вчительки та обслуговуючий персонал школи отримали гілочки 
вербових котиків, як символ приходу весни та краси і ніжності. 

Для старшокласниць свято продовжилось на вечорі відпо-
чинку у конкурсній програмі «Ну-мо, дівчата!». 

Бойченко Оля 

СЕРПАНТИН	ШКІЛЬНИХ	НОВИН	



СЕРПАНТИН	ШКІЛЬНИХ	НОВИН	



МИ ТЕБЕ НЕ ЗАБУДЕМ, ТАРАСЕ 
З 11 по 15 березня в школі проходив тиждень вшанування 

пам’яті Тараса Шевченка під девізом «Ми тебе не забудем, Тара-
се». Протягом  тижня були проведені тематичні виховні години, 
конкурс знавців творчості Т.Г.Шевченка серед учнів 7-9 класів. 
Учні мали змогу переглянути фільм «Мій Шевченко». Яскраві 
згадки залишили конкурс читців поезії Т.Г.Шевченка «Тарасові 
слова – то правда жива», конкурс малюнків і стінгазет та літера-
турний вечір «Жінки в житті Шевченка». 
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КОНКУРС ХУДОЖНЬОЇ САМОДІЯЛЬНОСТІ 
У середу 13 березня у нашій школі відбувся конкурс худож-

ньої самодіяльності. Від кожного класу було представлено по кі-
лька номерів. Це і вірші, і пісні, і сценки та гуморески. Також 
представили свої номери вокально-хоровий гурток «Дзвіночки» 
та хореографічний гурток «Україночка».  

Компетентне журі у складі Алли Миколаївни, Валентини 
Олексіївни та Корнієнка Івана, а також глядачі із задоволенням 
дивились виступи та підтримували конкурсантів.  

 У районному конкурсі художньої самодіяльності «Грайлива 
веселка» школу представляли учасники гуртків. Гладченко Анто-
ніна, Шевченко Розалія, Новак Анастасія, Мазуренко Мирослава 
та Пироженко Наталія виконали пісню «Весняний вальс», а Но-
вак Анастасія «Рідна моя земле». Старша група ансамблю 
«Україночка» виконала танець «Квітка душа». 

Мазуренко Мирослава,  
Новак Настя 
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Гуленко Сніжана 
Микитишин Богдан 
Яцюк Олександра 

 

 
 
 
Дармограй Ірина 

Турченко Ольга Петрівна 
Свирида Микола Данилович 

Із Днем народження вітаєм!  
Добра і радощів бажаєм,  
Здоров’я на усі літа,  
Хай в серці квітне доброта.  
Хай в небі сонце ніжно сяє,  
Веселка барвами зарає,  
Щебечуть солов’ї грайливо  
На життя довге й щасливе! 

СЕРПАНТИН	ШКІЛЬНИХ	НОВИН	


