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СЕРПАНТИН ШКІЛЬНИХ НОВИН 

ЖІНКА – ОДВІЧНА ЗАГАДКА ПРИРОДИ 
З настанням весни до нас приходить одне з наймиліших та найчарівніших свят –    

8 Березня.  
  6 березня наші хлопчики, юнаки та вчителі-чоловіки влаштували незабутнє 

свято для прекрасної половини. Теплі слова лунали на адресу всіх жінок, дівчаток. Щирі 
слова звучали для усіх працівниць школи. Подякували їм за невтомну працю і на робочо-
му місці, і вдома, адже крім всього іншого вони ще й матусі, а дехто вже й має почесне 
звання бабусі. Сильна половина побажала : 

Нехай  кожен  день  несе  гарне  лиш,  найкраще  все. 
Щастя  оберемок  цілий, усмішок  букет  розцвілий,   
В  душу – теплі, світлі  ноти, хай  відходять  всі  турботи. 
В  цей  березневий  теплий  день хай  пропаде  і  біль,  і  втома, 
         Щасливі  будьте  між  людей; кохані, милі, ніжні – вдома. 
На завершення свята хлопці подарували всім жінкам веселу пісню та ніжні котики. 
 А учні початкових класів влаштували родинне свято «У світі усе починається з 

мами», на яке запросили найрідніших: матусь та бабусь. 
 

 



СЕРПАНТИН ШКІЛЬНИХ НОВИН 

ВЕЛИКИЙ СИН ВЕЛИКОГО НАРОДУ 
 З 10 по 14 березня в Чорнокам’янській школі проходили заходи на вшанування пам’я-
ті Великого генія, Кобзаря – Т.Г.Шевченка. Метою проведення заходу було розкриття ве-
личі і безсмертя українського поета, світового генія, непере-
вершеного майстра слова. Розпочався тиждень лінійкою «І 
на землі, де ти ходив, ти будеш вічно жити!» під час якої уч-
ні мандрували сторінками життя і творчості поета, декламу-
вали його вірші. 
 11 березня учні 9-11 класів мали змогу більше дізнати-
ся про особисте життя Великої людини, його ставлення до 
жінок і до кохання під час проведення літературного журна-
лу «Жінки у драмі життя Шевченка». 
 Щоб викликати інтерес до поетичного слова, було про-

ведено поетичний марафон. Учні натхненно і виразно декламували пое-
зію пророка нації, генія українського народу. Переможцем конкурсу чит-
ців було визнано Варволік Вікторію, ученицю 8 класу. ІІ місце розділили 
між собою Нудна Юлія (7 клас) та Бузівська Каріна (6 клас). ІІІ місце по-
ділили Дармограй Мар’яна (7 клас) та Мечик Анастасія (5 клас). Ці учні 
якнайкраще зуміли висловити особисте ставлення до твору, передали 
зміст і настрій поезії, показали свій артистизм. 
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Також в цей день 
був прове-

дений конкурс знавців творчості Шевченка «Шевченкіана» серед учнів 6 і 7 класів. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



СЕРПАНТИН ШКІЛЬНИХ НОВИН 

13 березня учні початкових класів демонстрували свої знання, ерудицію, логічне 
мислення під час гри «Я люблю Україну». Учні здійснили віртуальну подорож 
визначними місцями України, шляхами Кобзаря; демонстрували свої ораторські 
здібності, були справжніми артистами. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Протя-
гом тиж-

ня проходила виставка малюнків до творів Шевченка та конкурс стінгазет. 
 Весь життєвий і творчий шлях Великого Кобзаря вчить і надихає нас люби-
ти свою Вітчизну, безкорисливо служити їй, берегти і розвивати українське сло-
во, пісню, традиції. Адже саме він дарував вічність українському слову, передба-
чив наше майбутнє. 
 

 

Всеукраїнська українознавча гра «СОНЯШНИК»  
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МІЙ НАЙВІРНІШИЙ ДРУГ 
 У кожного з нас є друзі. Хтось товаришує з однолітками, у когось скла-
лись дружні стосунки зі старшими. Але одним з найкращих є чотириногий 
друг – собака.  

Ми ще раз в цьому переконались під час інтелектуально-пізнавальної гри 
«Мій найвірніший друг». На заході були присутні учні 5-7 класів, вчителі. Бо-
ротьбу за перемогу вели команди «Тер’єри», «Лабрадори» та «Сенбернари». 
Вони брали участь у конкурсах «Вгадай породу собак», «Хто такий наш вірний 
друг», «Собаки у кіно», «Академіки запитують»  та «Що ми чуємо, що ми ба-
чимо». У підсумку перемогла команда «Сенбернари». Всі учасники гри отри-
мали сувеніри на згадку, а переможці ще й призи. Глядачі також були активни-
ми і підтримували команди, за що отримали со-
лодкі призи. 

Багато нового,  цікавого та корисного про 
друзів наших менших  дізнались всі присутні. 
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ВІДПОЧИВАЄМО І РОЗВАЖАЄМОСЬ 

Вечір відпочинку “Світське життя” 



СЕРПАНТИН ШКІЛЬНИХ НОВИН 

Хай множиться удача в хаті, 
Сідає радість за столом, 
Хай будуть сили та завзяття, 
Хай серце повниться добром. 
Хай життя квітує буйним цвітом, 
А день народження приходить знов і знов, 
І доля хай дарує з кожним роком 
Благополуччя, щастя і любов. 


