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СЕРПАНТИН ШКІЛЬНИХ НОВИН 

ТИЖДЕНЬ СВІТОВОЇ ЛІТЕРАТУРИ 
План заходів 

Понеділок – лінійка, присвячена відкриттю тижня 
Вівторок – вікторина «Територія казок» (2-4 кл) 
Середа – Гра «Колесо історії» (7-8 кл) 
Четвер – «Подорож до саду зарубіжної літератури» (5-6 кл) 
 Виставка малюнків «Мій улюблений казковий герой» 
П’ятниця – інтелектуальна гра «Літературний калейдоскоп» (8-11 кл) 
 Тиждень зарубіжної літератури проходив з 9 по 13 листопада 2015р. традиційно 
розпочався лінійкою, де учні читали вірші про своїх улюблених героїв зарубіжної літе-
ратури. У вівторок з учнями 2-4 класів була проведена вікторина «Територія казок». Ді-
ти пригадали, які казки зарубіжних письменників вони читали, називали своїх улюбле-
них героїв. Учні 7 і 8 класів змагалися у грі «Колесо історії», даючи відповіді на питан-
ня ведучих, демонструючи свої знання з зарубіжної літератури. Цікавою була подорож 
до саду зарубіжної літератури. Учні 5-6 класів перевтілювалися в казкових героїв, інсце-
нізуючи уривки з казок, складаючи власні казки.  
 Закінчився тиждень вечором для старшокласників інтелектуальною грою 
«Літературний калейдоскоп», під час якого відбулась запекла боротьба між командами 
на кращого знавця зарубіжної літератури. 



СЕРПАНТИН ШКІЛЬНИХ НОВИН 

УКРАЇНА — ТЕРИТОРІЯ ГІДНОСТІ Й СВОБОДИ 
У Чорнокам'янській ЗОШ І-ІІІ ступенів до Дня Гідності та Свободи,  який згідно 

Указу Президента України відзначається 21 листопада, було проведено цикл захо-
дів. Головне гасло заходів: «Україна — територія гідності й свободи». Такими нас зробила 
не одна, а дві революції — наш Майдан 2004 року, який був Святом Свободи, і Революція 
2013-2014 р., Революція Гідності. Це був надзвичайно важкий іспит для України, де украї-
нці продемонстрували свою європейськість, гідність, своє прагнення до свободи.  

Педагогічний колектив школи намагається приділяти якомога більше уваги патріоти-
чному вихованню підростаючого покоління, і тому наш вчительський і учнівський колек-
тиви з відповідальністю та пошаною віднеслися до відзначення та проведення Дня Гіднос-
ті та Свободи.  

Упродовж тижня в шкільній бібліотеці діяла виставка «Зима, що нас змінила» з фото-
документами, що свідчать про причини, хід та наслідки Революції Гідності. 

У середу 18 листопада для учнів 8-11 класів був проведений урок - реквієм «Болить 
серце бідою обпалене, свічка пам'яті в ньому горить». Учні разом із педагогом-
організатором Дармограй Н.О. згадали буремні та трагічні дні двохрічної давнини та події 
сьогодення. Ніхто тоді не залишився байдужим від подій, які назавжди змінили хід історії 
нашої держави. Діти згадували, як самі переживали все, що бачили по телебаченню. Перег-
лянувши комп’ютерну презентацію та відео, присвячені Євромайдану,  учні вшанували па-
м'ять Небесної сотні хвилиною мовчання. Учителька  закликала дітей ніколи не забувати 
цих трагічних подій, цінувати те, що ми маємо, та з шаною згадувати героїв, які віддали 
життя, відстоюючи гідність українського народу. 

Напередодні річниці Революції було проведено загальношкільний захід «Я єсть на-
род, якого Правди сила ніким звойована ще не була!». Метою заходу було вшанувати па-
м’ять жертв революції  Євромайдану,  збагатити знання учнів про події, які стали історією 
нашої держави, пробуджувати надалі інтереси до історії української нації, виховувати по-
вагу та шану до борців за свободу та незалежність Батьківщини, не забувати про почуття 
патріотизму, турботливе ставлення до оточуючих. Учні проникливо декламували вірші про 
події Майдану, героїв Небесної Сотні. Сльози в очах присутніх викликала пісня «Над зем-
лею тумани» у виконанні учениці 10 класу Шевченко Розалії та її мами.  А на завершення 
заходу учні колективно та урочисто виконали гімн України, цим самим підкреслюючи, що 
вони справжні сини і доньки своєї Батьківщини. 

  Війна робить страшні речі, війна вбиває людей, але попри все український на-
род гідно стоїть на варті своєї держави. Саме для того, щоб берегти пам’ять про Майдан, 
нам слід завжди пам’ятати та ставитися з повагою до героїв «Революції гідності». 



СЕРПАНТИН ШКІЛЬНИХ НОВИН 

НЕБЕСНІ СВІТИЛА СТАЛИ БЛИЖЧИМИ 
26 листопада 2015 року учні 9-11 класів нашої школи мали змогу спостерігати за пла-

нетами та сузір’ями на небесній сфері в Планетарії Уманського державного педагогічного 
університету імені Павла Тичини. 

Інструментарій Планетарію здатен відтворити реальну картину зоряного неба у будь-
який момент часу. Продемонстровані планети та зірки сонячної системи супроводжувались 
дивовижною розповіддю екскурсовода. Музичний супровід гармонійно доповнював атмос-
феру, яка панувала у Планетарії. 

Зустріч принесла багато цікавого та залишила приємні і незабутні враження. 



СЕРПАНТИН ШКІЛЬНИХ НОВИН 

ТАКОГО ЩЕ ЗЕМЛЯ НЕ ЗНАЛА 
 Час пройшов, проминули літа, 
 Вже зітерлись у пам’яті нашій 
 Тих жахливих років гіркота 

І обличчя від голоду павших. 
 23 листопада 2015року в Чорнокам’янській ЗОШ відбувся виховний захід, 

приурочений вшануванню жертв голодомору 1932-1933 років. Також присутні перегляну-
ли відеофільм «Німа правда. Свідчення , загублені в стерні». 

 Старшокласники та вчителі взяли участь у сільському мітингу-реквієму біля 
пам’ятного знаку.  



СЕРПАНТИН ШКІЛЬНИХ НОВИН 

В листопаді відзначається День кни-
ги рекордів Гіннеса. «Книга світових реко-
рдів Гіннеса» — довідник, який виходить 
щорічно та містить всесвітньо визнану ко-
лекцію світових рекордів, як людських до-
сягнень, так і екстремальних фактів приро-
ди. В нашій країні також є така книга. 
То ж ми вирішили і в нашій школі започат-
кувати «Книгу рекордів». Основними роз-
ділами в нашій книзі є: «Най-най», 
«Освіта» та «Спорт».      
Спочатку свої можливості демонстрували 
наймолодші учні. Рекордсменами стали:  

«Дюймовочка» (найменша за зростом) 
та «Попелюшка» (найменший розмір 
ноги) – Яременко Ліза 

 
 

 
 
 

«Найстійкіший» - Новоженін Ростислав 
«Стрибунець» - Звірко Світлана 
«Найуважніший» - Дубовик Софія 

Старшокласники мали змогу позна-
йомитись з рекордами України і продемон-
струвати свої власні сильні сторони на ве-
чорі відпочинку. Перемогу здобули: 

«Осина талія» -  Мозгачова Тая 
«Гулівер» (найвищий учень) – Дармог-
рай Іван 
«Ваша високість» (найвища учениця) – 
Гуцал Таня 
«Найсильніший» - Колісник Максим 
«Найсильніша» - Варволік Віта 
«Найдовший стрибок» - Колісник Мак-
сим 

КНИГА РЕКОРДІВ НАШОЇ ШКОЛИ 



СЕРПАНТИН ШКІЛЬНИХ НОВИН 

Новак Анастасія 
Галаган Михайло 
Сапронова Тетяна  

Нехай цвітуть під небом синьооким 
Ще довго-довго дні й літа, 
А тиха радість, чиста і висока, 
Щоденно хай до хати заверта! 


