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АФГАНІСТАН – ВІЧНИЙ БІЛЬ І ПАМ’ЯТЬ 
 

 15 лютого відзначається день виве-
дення військ колишнього Радянського Со-
юзу з Афганістану. Жителі нашого села 
брали участь і тій «чужій» війні виконую-
чи свій інтернаціональний обов'язок. На 
жаль не повернувся з Афганістану наш од-
носелець – Віктор Клочанов. У ході від-
значення 24 річниці виведення військ ко-
лишнього Радянського Союзу з Афганіста-
ну у школі відбулась лінійка пам’яті 
«Афганістан – вічний біль і вічна пам’ять» 
на якому були присутні воїни – афганці 
Маньківщини. Лідери учнівського самов-
рядування поклали квіти до меморіальної 
дошки та пам’ятника Віктору Клочанову. 
Після заходу учні 8 – 11 класів перегляну

 ли фільм «Салам шураві». 



СЕРПАНТИН	ШКІЛЬНИХ	НОВИН	

ВЕЛИКА СПОКУСНИЦЯ ЛЮБОВ 
 
Є свята, які нещодавно з’явились в нашому святковому календарику. 

Але незважаючи на «юний» вік, вони набули поширення і здобули любов. 
Одне з таких свят – день закоханих. Прижилось це свято і в нашій школі. 
Традиційною є  робота пошти Святого Валентина. Всі мешканці школи з 
нетерпінням чекали, коли «амурчики-листоноші» рознесуть валентинки. 
А їх з кожним роком стає все більше! Старшокласники найбільше чекали 
на розважальну програму «Велика спокусниця ЛЮБОВ». Учасники змага-
лись за титул Валентина і Валентини школи. Ці титули вибороли восьмик-
ласники – Саша і Наташа. Але найголовніший подарунок для всіх – це чи-
сте прекрасне почуття – любов. Бажаємо всім зустріти це почуття, а тим, 
хто його має - зберегти цей чудовий дарунок. 

Бойченко Оля 
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ДЕНЬ ЗАХИСНИКА ВІТЧИЗНИ 
23 лютого у календарі позначено як День За-
хисника Вітчизни. І вже стало традицією ві-
тати у цей день усіх чоловіків, хлопчиків. 
Крім вітань юнаки отримали можливість до-
вести, що вони справжні лицарі. Представ-
ники 5-11 класів демонстрували свою ввіч-
ливість, силу та вправність. Хлопці також 
переконали присутніх, що і будь яка 

«жіноча» справа їх не злякає. Вони пришивали ґудзики, чистили картоп-
лю, перебирали крупу і, навіть, зав’язували бантики. Хлопці початкових 
класів змагались у спортивних іграх. Закінчився святковий день вечором 
відпочинку «Нумо, хлопці!» 
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Колісника Максима 
Безуха Владислаав 
Дармограя Івана 
Соловйову Лесю 
Колісника Романа 
Шарого Ігора 
Мазуренка Ярослава 
Мазуренко Мирославу 
Безуха Максима 

Незабутніх вражень, щасливих подій,  
Здійснення задумів, втілення мрій!  
Хай прекрасним цвітом шлях життя рясніє,  
Справджуються завжди заповітні мрії.  
Хай палають в серці почуття високі,  
А доля дарує повні щастям роки. 


