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СЕРПАНТИН ШКІЛЬНИХ НОВИН 

О, ВОЗВЕЛИЧ УСІХ НАС ЗНОВУ,  
ЯК СВІТОЧ БУДЬ НАМ, РІДНА МОВО! 

Тисячоліттями, віками, роками плекала її земля предків, передавала з покоління в 
покоління, вкладаючи дедалі більше народну душу і водночас формуючи її. Досвід людства 
упродовж тисячоліть переконливо доводить, що занепад мови – це зникнення нації. Якщо ж 
мова стає необхідною і вживається насамперед національною елітою – сильною і 
високорозвиненою стає нація і держава. 

8 листопада Чорнокам’янська школа разом з усією Україною відзначала одне із 
найголовніших свят нашої нації – День української писемності та мови. Вчитель української 
мови С. Д. Юрчик звернулась до присутніх аби нагадати, що мова є не лише засобом 
спілкування, вона олюднює, шліфує людську душу, формує світогляд, робить людину 
істотою духовною. Хоча, на превеликий жаль, не всі розуміють значення і велич рідного 
слова в нашому житті. І не тільки не розуміють, а й раз по раз зрікаються рідної мови, щоб 
бути «таким, як усі»… Поскільки з нагоди цього свята в школі проходить I етап 
Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика, учні ознайомились із 
життєвим шляхом українського мецената.  

Петро Яцик, іменем якого названо Міжнародний конкурс знавців української мови, - 
видатний меценат українського походження, канадський бізнесмен, відомий вагомим 
вкладом у фінансування українознавства на Заході та в Україні. Сума його пожертв на 
українські інституції в західному світі перевищує 16 мільйонів доларів. 

Літературно-музична композиція «О, возвелич усіх нас знову, як світоч будь нам, рідна 
мово!» зібрала багато слухачів. Учні декламували вірші, представили інсценізацію вірша 
Тетяни Кісельової «Запущено». 

У бібліотеці була оформлена виставка «Там, де живе українська мова, живе український 
народ». 

Бережімо і плекаймо рідну мову, адже саме вона є джерелом народної пам’яті, що 
з’єднує минулі та прийдешні покоління, безцінною спадщиною, яка бережливо передається 
з роду в рід. Як сказав поет Борис Олійник: “І тільки Слово береже в основі безсмертя 
української душі!” 



СЕРПАНТИН ШКІЛЬНИХ НОВИН 

УЧИТЕЛЬ РОКУ – 2020 
Учитель – професія унікальна. Подібної у світі просто немає. Педагог своїм серцем і 

розумом формує завтрашній день, людину. Адже буквально все твориться за звичайною 
учнівською партою.  Учительська доля барвистіша, ніж саме життя. Є в ній усе: сльози 
радості й гіркота невдач, найвищі злети духу – аж до запаморочення від висоти - і сірий 
туман буденності, свіжий рожевий вітер змін і тягуче відчуття застою. 

Всеукраїнський  конкурс «Учитель року» -  це конкурс для вчителів, які прагнуть 
постійного творчого зростання, яким  необхідне відчуття особистого успіху. 

7-12 листопада на базі Маньківської ЗОШ І-ІІІ ступенів №1 пройшов районний етап 
всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2020» у номінаціях «Початкова освіта»,   «Хімія» 
та «Історія». Участь в конкурсі взяла наша вчителька  хімії Ілона Іванівна Кузема. Педагоги 
мали можливість представити свій досвід та творчість у таких конкурсних випробуваннях: 
тестування з фахової майстерності, практична робота, презентація педагогічної ідеї. 

За підсумками усіх випробувань наша колега виборола І місце і можливість 
представляти наш район на обласному етапі.  

Вітаємо Ілону Іванівну з перемогою та бажаємо успіхів у подальшій роботі! 
 



СЕРПАНТИН ШКІЛЬНИХ НОВИН 

ТИЖДЕНЬ БЕЗПЕКИ ДОРОЖНЬОГО РУХУ 
З метою поліпшення роботи із запобігання дитячому дорожньо-транспортному 

травматизму, формуванню навичок безпечної поведінки на вулицях і дорогах, удосконалення і 
узагальнення знань з безпеки дорожнього руху, правил пішоходів, безпечного поводження під 
час руху до школи і додому з 11 по 15 листопада в Чорнокам’янській ЗОШ І-ІІІ ст.  тривав 
Тиждень безпеки дорожнього руху.   

Завдання Тижня безпеки  дорожнього руху – нагадати учням про необхідність   спільних 
дій у сфері дорожньої безпеки. Усі заходи мали на меті привернути увагу суспільства до 
проблеми травматизму та смертності на дорогах і поліпшення дорожньої безпеки. 
Класними керівниками, класоводами, вчителем основ здоров’я проведено єдиний 
національний урок «Безпечна країна», вікторини, конкурси та конкурс малюнків «Правила 
дорожні знай». Учні 8-11 класів переглянули фільм «Небезпечна гра» 

Проведення Тижня показало, що учні в достатній мірі знають Правила дорожнього руху, 
володіють навичками поведінки на вулиці, дорозі, вміють знайти вихід з будь-якої ситуації, 





СЕРПАНТИН ШКІЛЬНИХ НОВИН 

МІЖНАРОДНИЙ ДЕНЬ ТОЛЕРАНТНОСТІ 
18 листопада в Чорнокам’янській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів 

відзначали Міжнародний день Толерантності. Основною метою було: ознайомити учнів з 
поняттям «толерантність», виявити основні риси толерантності, сформувати правильне 
уявлення щодо толерантної поведінки, виховувати почуття поваги один до одного, до 
звичаїв, традицій і культури різних народів, комунікативну культуру спілкування та 
взаєморозуміння, продовжити формування толерантного ставлення однокласників між 
собою, сприяти розвитку в учнів самосвідомості, яке допомагає дітям побачити себе та 
інших такими, які вони є насправді, розвивати терпимість до відмінностей між людьми. 



СЕРПАНТИН ШКІЛЬНИХ НОВИН 

КРАЇНА НЕСКОРЕНИХ 

21 листопада в Чорнокам’янській ЗОШ І-ІІІ ступенів відбулася урочиста лінійка «Країна 
нескорених» з нагоди відзначення Дня Гідності і Свободи, започаткованого Указом 
Президента України 21 листопада 2014 року.   

Мета проведення заходу - це утвердження серед сучасного і майбутніх 
поколінь об’єктивної інформації про доленосні події в Україні початку ХХІ століття, а також 
віддання належної шани патріотизму й мужності громадян, які восени 2004 року та у 
листопаді 2013 - лютому 2014 року постали на захист демократичних цінностей, прав і свобод 
людини і громадянина, національних інтересів України та її європейського вибору. 

Захід розпочався спільним виконанням Гімну України всіма присутніми. Ведучі 
здійснили екскурс в історичне минуле, згадали, яка довга і кривава боротьба тривала за 
незалежність нашої держави. Під час заходу було запалено свічку 
пам’яті,  світло якої  стало  даниною тим, хто навічно пішов від нас, хто заради 
торжества справедливості жертвував собою. Присутні переглянули відео «Революція гідності. 
Як це було (відеохроніка)». Протягом всього заходу лідери учнівського самоврядування несли 
почесну вахту пам’яті. 

Дуже важливо прищеплювати змалку дітям любов до Батьківщини, до наших традицій, 
національних свят, рідної мови. Тільки так ми збережемо країну для нащадків і не дозволимо 
ворогам посягати на нашу незалежність і честь.  Ми - гідні діти сильної держави! Слава 
Україні! 



СЕРПАНТИН ШКІЛЬНИХ НОВИН 

П’ЯТЬ КОЛОСКІВ 
Голодомор 1932-1933 років – страшна трагедія в історії 
нашої держави, яка забрала життя мільйонів людей. 
Невідома навіть точна цифра. Щоб не повторилися такі 
події, ми повинні знати і пам’ятати про них. 
Напередодні Всеукраїнської акції «Запали свічку пам’яті 
померлим від голоду», приуроченій черговій річниці 
Голодомору 1932-1933 років в Україні, в Чорнокам’янській 
ЗОШ І-ІІІ ступенів пройшло ряд заходів. 
 У шкільній бібліотеці діяла виставка літератури «». 
22 листопада була проведена лінійка, присвячена до Дня 
пам’яті жертв Голодомору «П’ять колосків». Учні 
переглянули документальні відео- та фотоматеріали, що 
дали змогу унаочнити жорстокі факти із життя 
українського народу у 1932-1933 роках. Від озвучених та 
проілюстрованих фактів у багатьох школярів та учителів 
на очах з’являлися сльози. В уяві кожного постали жахливі 
картини знущання над українцями: опухлі і змучені від 
голоду діти, зневірені та знедолені дорослі, люди похилого 
віку 
Учні, вчителі та працівники школи взяли участь у 
сільському мітингу пам’яті, вшанували загиблих хвилиною 
мовчання та поклали квіти до пам’ятного знака жертвам 
голодомору. 
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ВЕЧІР ВІДПОЧИНКУ HALLOWEEN 
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