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СЕРПАНТИН ШКІЛЬНИХ НОВИН 

ЧАС І ДОСІ НЕ ЗАГОЇВ РАНУ 
Афганська війна, брудна, неоголошена… Та хіба війни бувають чистими? Будь-яка несе 

смерть, каліцтво, вдягає в жалобу тисячі сердець, материнських сердець. У війни холодні очі, у 
неї свій рахунок, своя безжальна арифметика. З тих пекельних днів пройшло чимало років, але 
спогади тих людей б’ються, продираються нестерпним болем, дико викрикують  про поміч, і 
досі стікають невинною кров’ю… Кажуть, час гоїть рани, але Афганістан – це невиліковний 
спомин, що ятрить душі.  

16 лютого з нагоди 26-річниці виведення обмеженого контингенту військ колишнього 
СРСР із Республіки Афганістан  в нашій школі відбулася година пам'яті «Час і досі не загоїв 
рану, одвічний біль Афганістану». На заході учні отримали можливість переглянути презента-
цію «Хроніка неоголошеної війни».  Учні вшановували пам’ять тих героїв, які загинули в Аф-
ганістані хвилиною мовчання. 

На заході були присутні воїни-афганці, наші односельці Бойченко Олег Васильович, Гон-
чар Сергій Михайлович, Мазуренко Микола Іванович. Наші гості побажали школярам, щоб їм 
ніколи не довелося побачити жахіть війни та відчути біль втрати близьких людей. 



СЕРПАНТИН ШКІЛЬНИХ НОВИН 

МИ НЕ СТОЇМО ОСТОРОНЬ 
Сьогодні десятки і сотні тисяч патріотів нашої держави знаходяться на  воєнній пе-

редовій, захищаючи свободу, незалежність та територіальну цілісність у найгарячіших  то-
чках України. Усім їм, як ніколи, потрібні увага, добре слово, повага та любов небайдужих 
людей. Вони, як ніхто, заслуговують Божої ласки, підтримки з боку людей, яких захища-
ють, адже своє життя вони віддають за нас, за долю та честь нашої Батьківщини.  

Педагогічний та учнівський колективи Чорнокам'янської ЗОШ І-ІІІ ступенів також 
не залишаються осторонь подій, які відбуваються в країні. Неодноразово брали участь в 
шкільних акціях підтримки воїнів АТО.  Відправлено велику кількість листів і малюнків 
солдатам, закуплено і відправлено 40 пар теплих шкарпеток. Зібрано білі простині та тка-
нину і передано для виготовлення маскувальних сіток та халатів нашим захисникам. 

17 лютого 2015 року в Чорнокам’янському будинку культури відбувся благодійний 
концерт «Повертайтесь додому живими!» за участі учнів та вчителів. У ході концерту всі 
бажаючі мали змогу підтримати захисників України та пожертвувати кошти на придбання 
для них речей першої необхідності. У рамках благодійної акції було зібрано  1552 грн. 

Слава Україні! Героям слава! 



СЕРПАНТИН ШКІЛЬНИХ НОВИН 

НЕБЕСНА СОТНЯ:ГЕРОЇ НЕ ВМИРАЮТЬ 
Віра, надія та любов  – три основні Божі чесноти.  Вони мали б бути фундаментом 

нашого життя, основою світогляду, через який  ми мали б сприймати усе довкола. Та чо-
мусь, на жаль, у сучасному світі, часто панують зовсім протилежні настрої душі. Безвір’я, 
безнадія, ненависть, які ведуть цілі народи до загибелі. На щастя,  завжди є серця вірні Гос-
поднім настановам. Ті,  які готові показати іншим шлях до світла, правди та істинної свобо-
ди. 

…Їх назвали Небесною сотнею.  Українців, які загинули в Києві на Майдані, вулицях 
Грушевського та Інститутській. Гинули за честь, за волю, за право бути Українцем і за свою 
Батьківщину. Героїчна сотня, зробивши перший крок, журавлиним ключем полинула у ви-
рій вічності, ставши нашими Ангелами-Охоронцями на небі. 

Описати, а тим більше відчути глибину трагедії і болю, які впали невимовним тяга-
рем на Україну, нині не під силу нікому. Гіркі події сьогодення не могли залишити байду-
жими і учнів Чорнокам'янської ЗОШ І-ІІІ ступенів. 20 лютого відбулася лінійка-реквієм, 
присвячена  загиблим в останніх подіях на Майдані. Ведучі розповіли про історію цієї ре-
волюції,  згадали усіх загиблих на Майдані.  За  допомогою  інтерактивних  технічних  за-
собів  діти  мали можливість побачити все те, з чого розпочинались події, які сколихнули 
весь світ. Завдяки заходу пам’яті героїв майдану «Небесна сотня» діти не лише зрозуміли, 
хто такі патріоти, а й своєю дитячого душею відчули біль  матерів,  що  втратили  своїх  ді-
тей,  котрі  в  пам’яті  нащадків житимуть вічно. Зі  сльозами на очах діти декламували вір-
ші, у яких виразили свої переживання,  любов до рідної землі та віру у світле майбутнє.  

Не плачте, мамо, я іще живий, 
Хоча й лежу із кулею у грудях… 
А наді мною, юним, молодим, 
Схилилися в скорботі люди… 
Я не помру, ніколи не помру, 
Мені в віках залишене безсмертя, 
Хоча і вас тепер не обійму, 
Та я живу у всенароднім серці… 

Після цих слів залу оповила тиша. Тиша, в якій відчувалися біль, смуток і скорбота. 
Тиша, що стала символічною хвилиною мовчання за подвиг героїв Небесної сотні. Звучала 
тужлива пісня-символ  Небесної сотні «Гей, пливе кача по тисині», під час якої учні пере-
давали свічку пам'яті з рук у руки. 

Українські Ангели загинули за правду, свободу, незалежність своєї держави, і ціною 
жертовності показали, що наш український дух є незламним, а народ – нескореним.  

          Світлою молитвою за Україну та патріотичними закликами завершилася ліній-
ка-реквієм, присвячена пам’яті героїв Небесної сотні: “Герої не вмирають! Слава Україні! 
Слава Нації! Україна – понад усе!” 



СЕРПАНТИН ШКІЛЬНИХ НОВИН 



СЕРПАНТИН ШКІЛЬНИХ НОВИН 

ТИЖДЕНЬ ФІЗИКИ 
 З 16 по 20 лютого в Чорнокам’янській ЗОШ відбувся тиждень фізики. В понеділок на 
шкільній лінійці відбулось відкриття тижня. Протягом тижня відбулись такі заходи: 

«Фізика в житті людини» для учнів 3-6 класів, з поєднанням цікавих запитань і відпові-
дей та демонстрацією фізичних фокусів 

Інтелект-шоу «Еврика» для учнів 6-8 класів 
Вечір захоплюючої фізики для учнів 8-11 класів 
Підбірка цікавих фактів з фізики 
Випуск стінгазети 

Переможці та активні учасники заходів отримали грамоти.  
Тиждень був дуже насичений і цікавий. Хочеться вірити, що учні із більшим інте-

ресом та старанням будуть вивчати фізику. 



СЕРПАНТИН ШКІЛЬНИХ НОВИН 

ПОДОРОЖ УКРАЇНОЮ 
Нам пощастило народитися на мальовничій, щедрій та багатій землі, ім’я якій 

"Україна". Ми – українці. Це звучить гордо. Бути українцем – означає пишатися своєю Ві-
тчизною. А нам є чим пишатися.  

Ми живемо у час новітніх технологій і за щоденними турботами часто не помічаємо, 
а іноді і не знаємо, скільки прекрасного, унікального, святого, історичного надбання нашо-
го народу знаходиться поруч з нами. Виникла ідея зустрітися  і доторкнутися серцем і ду-
шею до історії українського народу, познайомитися з унікальними творіннями рук його, 
навчитися цінувати і любити прекрасне, неповторне надбання наших предків. А любов до 
Батьківщини завжди починається з живого почуття любові до рідної природи, із прихиль-
ності до тієї землі, на якій ти виріс. 

Учні 8 класу запросили учнів середньої ланки у подорож рідною країною унікальни-
ми місцями та здійснити віртуальну екскурсію до історичних місць, які по праву назива-
ються Чудесами України. Серед них: 

заповідник "Кам’янець" 
Києво-Печерська лавра  
парк "Софіїівка"  
заповідник "Софія Київська"  
Херсонес Таврійський  
заповідник "Хортиця"  
Хотинська фортеця  
Виступи учнів, презентація фотозображень дали можливість зазирнути у різні ку-

точки нашої Батьківщини і помилуватися краєвидами та творіннями рук Людини. 
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НА КРИЛАХ АМУРА 
День святого Валентина… Як же цього дня чекають всі закохані пари. Наші учні 

також нарешті дочекались цього свята. Вони відправляли валентинки через «Пошту ко-
хання», брали участь у різноманітних конкурсах, з захопленням писали вірші та малюва-
ли малюнки. У конкурсі художників «На крилах амура» перемогу здобули Мечик Саша, 
Мозгачова Тая, Дармограй Мар’яна та Мозгачов Рома, а в конкурсі поетів «Загадкова си-
ла кохання» перемогла Луценко Настя. 

Старшокласники, які дійсно зацікавлені неземним почуттям, пішли на вечір, на 
якому змогли проявити свої емоції в повній мірі, привернути до себе увагу і, можливо, 
знайти свою половинку. 

Всі залишились задоволеними, адже отримали валентинки від коханих та друзів, 
солодкі сувеніри та масу позитивних вражень. Загалом, тиждень дійсно пролетів «На 
крилах амура»! 

Оля Бойченко 



СЕРПАНТИН ШКІЛЬНИХ НОВИН 

Колісника Максима 
Безуха Владислава 
Дармограя Івана 
Новоженіну Ярославу  
Соловйову Лесю 
Васютинську Катю 

Колісника Романа 
Мазуренко Мирославу 
Мазуренка Ярослава 

Кулинич Галину Михайлівну 
Дубовик Яну Володимирівну 
Кипу Миколу Вікторовича 

Хай будуть з Вами здоров’я та сила, 
Хай доля буде ласкава і щира! 
Щоб ніколи не знали Ви втоми! 
Хай мир і злагода будуть у домі, 
Хай Господь дарує надію й тепло 
На довгі літа, на щастя й добро! 


