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СЕРПАНТИН ШКІЛЬНИХ НОВИН 

СВЯТО МУЖНОСТІ Й ГЕРОЙСТВА 
6 грудня  - День Збройних Сил України.  Уже дру-

гий рік поспіль Україна відзначає цей день в умовах вій-
ни. За цей час дитина вчиться говорити й ходити. А ми 
можемо з упевненістю сказати, що наші воїни навчились 
за цей буремний період випробувань набагато більше — 
воювати по-справжньому. 

У цей нелегкий час вся країна тамує подих, слідку-
ючи за подіями на сході. Ми всі з повагою ставимося до 
воїнів, які охороняють кордони нашої Батьківщини і не 
дозволяють ворогам пройти далі. 

  Україна сьогодні – незалежна. Українські 
збройні сили покликані охороняти незалежність рідної 
землі. Саме тому підготовка молодих людей до служби в 
армії, до виконання свого  громадського обов’язку, до за-
хисту України – це є одне з головних завдань держави, 
школи, кожного юнака. Уже традиційним у нашій школі 
став огляд-конкурс пісні і строю та прийняття обіцянки 
юноармійця учнями 10 класу. Тож в переддень свята у 
школі панував величний дух патріотизму: учні крокува-
ли, виконували різноманітні вправи зі стройової підгото-
вки та виконували патріотичні пісні. Учні 10 класу в уро-
чистій обстановці  з макетами автоматів у руках перед 
учнями і вчителями школи, біля прапора шкільної держа-
ви обіцяли сумлінно і чесно виконувати учнівські обов'я-
зки та накази вчителів, бути гідними громадянами і пат-
ріотами своєї держави. А випускники, учні 11 класу, про-
демонстрували свої вміння з шикування в розгорнутий і 
похідний строї, розмикання і змикання відділення, вико-
нання військового привітання та стройові вправи  з авто-
матами. А на завершення свята дівчата привітали хлоп-
ців щирими словами та піснею. 

У Конституції України сказано, що служба в Зброй-
них силах України, захист Вітчизни, її незалежності та 
територіальної цілісності - почесний обов'язок кожного 
молодого громадянина. І ми віримо,що наші хлопці і 
юнаки з честю виконуватимуть свій обов'язок перед Ба-
тьківщиною, і що наше українське небо буде мирним і 
безхмарним! 



СЕРПАНТИН ШКІЛЬНИХ НОВИН 

Природничий конкурс ГЕЛІАНТУС відбувся 10 грудня 



СЕРПАНТИН ШКІЛЬНИХ НОВИН 

НОВОРІЧНИЙ ПОДАРУНОК ВІД КОМПАНІЇ КЕРНЕЛ 
12 грудня 2015 року завдяки компанії КЕРНЕЛ учні Чорнокам'янської школи відвідали 

столицю нашої держави, місто-герой Київ. Розпочалася наша подорож  з оглядової екскурсії 
містом, потім ми відвідали Національний музей історії України у Другій світовій війні. З ве-
ликою цікавістю учні прослухали розповіді екскурсоводів про страхіття війни, про солдатів-
визволителів, які всіма силами наближали Перемогу. Учні мали можливість переглянути 
унікальні музейні експонати: штабні документи, фотографії, листи, особисті речі радянсь-
ких та німецьких солдатів, зброю та військову амуніцію, знайдену на місцях бойових дій, 
предмети побуту воєнних часів. Всі були вражені масштабністю музею. Експонати супрово-
джували нас від початку війни до її завершення. Найбільше вразила хлопців виставка зраз-
ків бойової техніки та озброєння часів Другої Світової війни, що розмістилася під відкритим 
небом. По закінченню екскурсії  учні мали змогу сфотографуватися біля музейних експона-
тів.  

А далі наш маршрут пролягав до Клавдіївської фабрики ялинкових прикрас, яка знахо-
диться в казковому лісі під Києвом. Дорогою ми завітали до Макдональдса і після обіду, 
сповнені сил, попрямували у гості до казки. На фабриці ми побували у кількох виробничих 
цехах і занурилися у казкову атмосферу створення ялинкових прикрас. Усі екскурсанти змог-
ли доторкнутися до маленького новорічного чарівництва. На власні очі побачили, як наро-
джуються прозорі бульбашки  у склодувному цеху, як іграшки знаходять форму і колір, щоб 
потім приносити величезну радість. Найбільше сподобалось у художньому цеху. Саме тут 
талановиті художниці наносять на іграшки  малюнки та візерунки. Ці іграшки несуть у собі 
багато позитивних емоцій, адже кожна іграшка пам´ятає доторк руки майстра. У музеї ялин-
кових іграшок учні побачили справжні шедеври, бо там представлені кращі досягнення най-
більших фабрик світу. Діти відвідали пошту Діда Мороза і магазин іграшок, де змогли прид-
бати ялинкові іграшки і зробити індивідуальний підпис на кульці. А особливо цікавим і за-
хоплюючим був майстер-клас по розпису іграшок, на якому ми були справжніми чарівника-
ми, адже ми творили диво – новорічну ялинкову прикрасу. 

Дорогою додому всі ділилися враженнями від побаченого. Захоплююча екскурсія в 
музеї Другої світової війни та  в Клавдієво, організована компанією КЕРНЕЛ, надовго зали-
шить у пам'яті наших дітей яскраві враження та позитивні емоції. Тож учнівський та педаго-
гічний колективи, батьківський комітет  висловлюють подяку компанії КЕРНЕЛ  за передно-
ворічний подарунок – екскурсію до столиці. 



СЕРПАНТИН ШКІЛЬНИХ НОВИН 

КАЛИТУ КУСАЄМО УСІХ ЗВЕСЕЛЯЄМО  



СЕРПАНТИН ШКІЛЬНИХ НОВИН 

ЧУДОТВОРЕЦЬ  МИКОЛАЙ,  В НАШУ ХАТУ ЗАВІТАЙ! 
18 грудня до учнів нашої школи завітав святий Миколай. Діти із нетерпінням чекали 

цього гостя, адже приготували йому вірші, пісні, розповіді про свої хороші справи. Миколай 
також прийшов не з пустими руками і пригостив усіх солодощами. 



СЕРПАНТИН ШКІЛЬНИХ НОВИН 



СЕРПАНТИН ШКІЛЬНИХ НОВИН 

Хай постійний успіх, радість і достаток 
Сипляться до вас, немов вишневий цвіт, 
Хай життєвий досвід творить з буднів свята, 
Господь дарує довгих-довгих літ! 

Бомко Олександр 
Шара Наталія 
Бузівський Саша 
Сиваченко Максим 
Загоруйко Катя 

Мозгачов Роман 
Новоженін Ростислав 
Драченко Микола 
Лисенко Сніжана 


