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СЕРПАНТИН ШКІЛЬНИХ НОВИН 

СЕМІНАР ВЧИТЕЛІВ ОСНОВ ЗДОРОВ’Я 
 14 квітня в Чорнокам’янській ЗОШ І-ІІІ ступенів відбувся районний семінар-
практикум учителів основ здоров’я на тему «Виховання соціокультурної поведінки уч-
нів через формування здорового та безпечного способу життя». В ході семінару було 
проведено відкриті уроки вчителем Безклепченко Н.В.  у 8 класі «Екологічна безпека» 
та у 6 класі «Пожежна безпека оселі». Учасниками семінару-практикуму бу-
ли обговорені питання «Позаурочні форми роботи учителя основ здоров"я» (методист 
РМК Демидова О.Л.), «Методика проведення виховних заходів, батьківських зборів, 
педрад у формі тренінгів» (керівник РМО Барилко Т.П.). В ході обговорення було ви-
роблено методичні рекомендації для вчителів основ здоров’я. 



СЕРПАНТИН ШКІЛЬНИХ НОВИН 

СЕМІНАР УЧИТЕЛІВ ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА 

21 квітня 2016 року на базі Чорнокам’янської ЗОШ І-ІІІ ступенів відбувся районний се-
мінар-практикум учителів образотворчого мистецтва з проблеми «Формування емоційної 
сфери образного мислення, художніх і творчих здібностей школярів на уроках образотвор-
чого мистецтва». 

В ході семінару було проведено відкритий урок образотворчого мистецтва у 6 класі на 
тему «Естетичне сприймання природи. Творча робота «Малюю польові квіти» учителем ви-
щої категорії Чорнокам’янської ЗОШ І-ІІІ ступенів Шехман Н. П. далі учителем було презе-
нтовано досвід власної роботи з проблеми, яка висвітлювалась на семінарі та проведено 
майстер-клас «Виготовлення 3D листівки» в техніці паперова пластика. 

В ході семінару постійно панувала атмосфера творчості, співпраці, позитивного емо-
ційного настрою. 

По закінченню семінару учасники обговорили проведені заходи та виробили методичні 
рекомендації. 



СЕРПАНТИН ШКІЛЬНИХ НОВИН 

ЛЕГКА АТЛЕТИКА 
14 квітня 2016 року в смт Маньківці відбулись районні змагання з легкої атлети-

ки. Наша команда зайняла ІІІ загальнокомандне місце. В особистому заліку учні мають 
такі досягнення: 

Колісник Максим – І місце, штовхання ядра 
Варволік Вікторія – І місце, штовхання ядра 
Кулик Ростислав – ІІІ місце, стрибки у довжину 
Гуленко Сніжана – ІІІ місце, штовхання ядра 
Гладченко Антоніна – ІІІ місце, стрибки у довжину. 
Учні, які зайняли перші місця братимуть участь у обласних змаганнях. Бажаємо 

їм успіху! 

СПОРТИВНІ НОВИНИ 
 8 квітня 2016 року збірна команда дівчат нашої школи взяла участь у змаганнях з 
футболу, які відбулись в Маньківці. 



СЕРПАНТИН ШКІЛЬНИХ НОВИН 

ОБЛАСНІ ЗМАГАННЯ З ЛЕГКОЇ АТЛЕТИКИ 
 

21 квітня 2016 року в м. Черкаси відбулись обласні змагання з легкої атлетики. В 
складі збірної команди Маньківського району змагались і учні нашої школи Колісник 
Максим та Варволік Вікторія.  В підсумку команда нашого району зайняла 9 місце (з 18 
шкіл). Наші учні відзначилися і зайняли призові місця з метання спису –  Колісник М.  – 
І місце  та метання диску – Варволік В. – ІІ місце.  

Вітаємо наших учнів та їхнього наставника, вчителя фізичного виховання Дубови-
ка О.М. та бажаємо їм нових спортивних досягнень! 



СЕРПАНТИН ШКІЛЬНИХ НОВИН 

ПАМ’ЯТЬ З ПОЛИНОВИМ ПРИСМАКОМ БОЛЮ 
  

26 квітня 1986 року навічно залишиться в пам’яті людей,  як дата величезної тех-
ногенної та екологічної катастрофи. Чорнобиль… Слово це стало символом горя і страж
-дань  покинутих домівок, розорених гнізд, здичавілих звірів. Важким  колесом «проко-
тилась» Україною аварія на Чорнобильській   атомній електростанції. 30 довгих років 
українська земля  здригається при самій згадці про трагедію. 

         З нагоди 30-ї річниці трагедії на Чорнобильській АЕС в нашій школі відбувся 
виховний захід «Пам’ять з полиновим присмаком болю». Під журливу мелодію ведучі 
повели розповідь про дні, хвилини до аварії та жахливі миті після вибуху, нагадали тих, 
хто першими прибув на місце аварії та, не шкодуючи власного життя, боролися з вогнем.  
По закінченню заходу учні та вчителі переглянули документальний фільм «Секунди до 
катастрофи» 

     Рана Чорнобиля болітиме в наших серцях ще багато років.  Тому всім нам не 
можна забувати імена героїв та цієї сумної сторінки нашої історії. 

Ця сумна дата повинна стати Днем пам’яті, любові і єдності українського народу. 
Адже через атомне пекло, ризикуючи своїм життям і здоров’ям, пройшли сотні тисяч лі-
квідаторів нашої країни. 

 



СЕРПАНТИН ШКІЛЬНИХ НОВИН 

ДИТЯЧО-ЮНАЦЬКА ВІЙСЬКОВО-ПАТРІОТИЧНА ГРА «СОКІЛ» («ДЖУРА») 
 29 квітня 2016 року в смт Маньківка відбувся районний етап Всеукраїнської ди-
тячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура»). Учні проходили такі 
етапи: конкурс строю та пісні «Впоряд», творчо-мистецький звіт «Ватра», інтелектуа-
льна гра-вікторина «Відун», силове змагання «Перетягування линви», туристсько-
спортивна смуга перешкод, інтелектуально-спортивна гра з орієнтуванням на місцево-
сті «Пластун», надання першої долікарської допомоги «Рятівник» та стрільба з пневма-
тичної гвинтівки. 
 Гра стала перевіркою на витривалість, міцність, згуртованість. Учасники гри до-
вели, що вони є справжніми нащадками запорозьких козаків та стануть гідними захис-
никами своєї Батьківщини. 



СЕРПАНТИН ШКІЛЬНИХ НОВИН 

Варволік Вікторія 
Дубовик Анжеліка 
Корінний Богдан 

Корінний Ростислав 
Пироженко Наталія 

Хай на вашу долю поле щедро родить, 
І багато років щастя поруч ходить, 
Будьте на здоров’я і добро багаті, 
Хай тепло і радість не минають хату. 


