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СЕРПАНТИН ШКІЛЬНИХ НОВИН 

«ВЕЛИКОДНІЙ КОШИК ВОЇНАМ АТО» 
Дух патріотизму об'єднує всі родини і класи, учнів і 

вчителів школи, батьківську громаду в єдиному пориві вдя-
чності тим героям, українським солдатам, які захищають 
мирне небо над нашими головами, не шкодуючи найдорож-
чого – власного життя. Учнівський та вчительський колек-
тиви,  обслуговуючий персонал та батьки Чорнокам’янської 
ЗОШ беруть активну участь в акціях та благодійних заходах 
на підтримку українських бійців, які воюють у зоні АТО. 

Напередодні Великодня було проведено благодійну 
акцію «Великодній кошик - воїнам АТО», до якої долучи-
лись всі небайдужі. В результаті було зібрано м’ясну та ово-
чеву консервацію (салати, огірки, помідори, повидло), сало, 
смалець, олію, крупи, вермішель, овочі. Також пиріжки, пе-
чиво, цукерки та чай. 

Упевнені, що наша віра та підтримка допоможуть вої-
нам-захисникам здолати труднощі, дадуть сил, піднімуть 
бойовий дух, а значить завершення бойових дій – не за го-
рами, тому що лише єдиним фронтом небайдужих україн-
ців, волонтерів, воїнів наша країна здобуде перемогу! Віри-
мо в Україну! Молимось за Україну! Слава Україні! 
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ШКІЛЬНИЙ ЕКСПРЕС 
7 квітня в нашій школі відбулась інтелектуальна гра «Шкільний експрес» для 

учнів 2-4 класів. Учні були розділені на чотири команди: «Калинка», «Блискавка», 
«Барвінок» та «Переможці».  Пасажири шкільного експресу подорожували країною 
Знань та зупинялись на зупинках «Художня», «Природознавча», «Музична», 
«Мовна», «Іноземна» «Математична», «Читацька» та «Шкільна». На кожній з них ді-
тей чекали цікаві завдання, запитання, ребуси. Метою гри було поглибити і закріпити 
знання учнів, розвивати навички швидко відповідати на питання, сприяти розвитку 
пізнавальних інтересів, виховувати згуртованість, колективізм, прагнення до перемо-
ги. В додатковому турі перемогу виборола команда «Калинка». Вітаємо переможців. 
Бажаємо всім бути добрими, розумними, знати багато цікавого. 
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ДЗВОНИ ЧОРНОБИЛЯ 
 Чорнобиль лиш маленька віха 
 Загрозливої для людей біди. 
 Він є відлунням ядерного віку 
 Й, можливо, є  в нім майбутнього сліди. 
 

В історії нашого народу є чимало скорботних дат, спогадів, які пронизують сер-
це гострим болем. Одна з них – 26 квітня, коли над квітучим Поліссям здійнявся в ні-
чне небо зловісний вогонь радіаційного вибуху. Чорною плямою стала на нашій бла-
китній планеті трагедія Чорнобиля. Ця біда назавжди залишиться у пам’яті людей, як 
застереження того, що науково-технічний прогрес може приносити і гіркі плоди. 
Людство ще не знало техногенно-екологічної катастрофи таких масштабів. 

          На  загальношкільній  лінійці  з нагоди 29-ї річниці Чорнобильської траге-
дії ведучі ознайомили учнів з історією  трагедії, яка трапилась на  Чорнобильській 
атомній станції. Учні переглянули відеофільм «Місто-примара». Хвилиною мовчання  
пом΄янули всіх, хто згорів у реакторі, хто помер  від  великої дози  опромінення, ряту-
ючи світ  від  радіаційної чуми.  Насамкінець учні запалили свічу пам΄яті.  

Бібліотекар школи організувала виставку книжкових та архівних матеріалів під 
назвою «Людська шана та вдячність героям-ліквідаторам». 

Заходи  були проведені з метою вшанування подвигу ліквідаторів наслідків ава-
рії на Чорнобильській АЕС, виховання підростаючого покоління на прикладах само-
відданості і жертовності учасників трагедії.    Герої  Чорнобиля вже відомі всьому сві-
тові. Багато з них навіки стали на свої нові пости і стоять у бронзі, граніті та сталі. 
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ГУМОРИНА 
Сміх і веселощі це такі речі, які повинні супроводжувати всіх і всюди. Саме за-

вдяки їм життя може докорінно змінитися і придбати нові і незвичайні фарби. Та найбі-
льше ми веселимось у особливий день – день Сміху. Саме цього дня ми й провели у 
стінах рідної школи своє свято веселощів. 

1 квітня всіх зустріли жартівливі підписи на дверях кабінетів та всіх шкільних 
приміщень (їдальня – «Кто не успел – тот опоздал», кабінет інформатики – «Вход чай-
никам запрещен»), а кожен класний колектив отримав веселий «нік» на цілий день 
(«Алі Головатий та 11 розбійників», «Пірати Чорнокам’янської школи» та ін.).  

У п’ятницю, 3 квітня відбувся вечір відпочинку «Весела гуморина», який підго-
тували учні 10 класу. На ньому старшокласники мали можливість продемонструвати 
свою кмітливість, свій талант та вміння розважатись. Були цікаві завдання та конкурси 
для команд. Найвеселішим був конкурс «Колобок», де найкращими та найпозитивні-
шими стали Пироженко Наталія та Варволік Вікторія. У запеклій боротьбі перемогла 
команда «Смішарики». Вечір пройшов весело та цікаво. 
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Варволік Вікторію 

Дубовик Анжеліку 

Корінного Ростислава 

Пироженко Наталію 

Хай дороги стеляться      
 крилато, 
Будуть чисті, рівні, як 
 струна, 
А добро не оминає хату, 
Як не обминає цвіт весна 
Хай здоров’я, радість і  
 достаток 
Стеляться для вас, як вишні 
 цвіт, 
Хай малює доля з буднів 
 свято, 
І Господь дарує Вам багато 
 літ. 


