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НОВИНИ УЧНІВСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ 
Почався новий  навчальний семестр. Це час підбиття підсумків за попередній 

семестр та планування дій на майбутнє . Лідери учнівського самоврядування плідно 
попрацювали і під час засідань та дисциплінарних лінійок прозвітували про свою 
роботу.  

 Міністр освіти – Гараханова Сабіна проаналізувала успішність учнів за І се-
местр і відзначила тих, хто старанно працював і має відмінні результати: 4 клас: Бу-
зівська Карина, Гуленко Сніжана та Журило Вікторія; 5 клас – Галаган Михайло, 
Дармограй Мар’яна та Корінний Артем; 6 клас – Бомко Олександр; 8 клас – Новак 
Анастасія та 9 клас – Дармограй Ірина. Привітали також і учасників районних кон-
курсів та олімпіад, які зайняли призові місця. На жаль є учні, які мають початковий 
рівень знань. Міністр освіти побажала всім докласти максим зусиль, щоб покращи-
ти свій рівень знань. 

 Про діяльність свого міністерства розповів і Міністр спорту – Корнієнко Іван. 
Він детально зупинився на спортивних заходах та змаганнях, які відбулись за цей 
час у школі та районі. Прозвучали імена кращих спортсменів нашої школи. На за-
кінчення Іван побажав присутнім перемог та покращень особистих спортивних до-
сягнень. 

 Бойченко Ольга, Міністр культури, прозвітувала про діяльність міністерства 
культури, нагадала, які заходи проводились протягом першого семестру та заклика-
ла присутніх до співпраці у другому навчальному семестрі. 
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СОБОРНІСТЬ—ЦЕ ЄДНІСТЬ І ЗЛАГОДА!  
   Здійснилися віковічні мрії, якими жили  

і за які умирали кращі сини України.  
Однині є єдина незалежна  

   Українська Народна Республіка. 
                                            Універсал Директорії УНР 

 
            22 січня  1919 року – день ухвали Акту Злуки Української Народної Респуб-
ліки і Західно-Української Народної Республіки. Цій даті судилося навічно вкарбу-
ватися в історію України величним національним святом – Днем Соборності. 
             До цієї величної дати у Чорнокамʼянській загальноосвітній школі І-ІІІ ступе-
нів було організовано та проведено низку заходів: у кабінеті історії було розгорнуто 
тематичну виставку документів та фотоматеріалів, присвячених 94-й річниці прого-
лошення Акту Злуки, під керівництвом вчителя історії Царук Маї Василівни відбу-
лася загальношкільна лінійка «Суверенна моя Україна».  На честь свята лідерами 
учнівського самоврядування було випущено газету  «Єдність нації», учні 5-11 класів 
переглянули документальний фільм про події 22 січня 1919 року та 21 січня 1990 
року. 
             Відзначення Дня Соборності – це не тільки суспільна потреба, а й великий 
моральний обовʼязок берегти світлу памʼять незліченних жертв, протягом віків при-
несених українським народом на вівтар незалежності, соборності, державності. 
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ХОЛОКОСТ – ЗНАТИ, ЩОБ ПАМ’ЯТАТИ 
Резолюцією ООН від 01 листопада 2005 року встановлена дата Міжнародного 

дня пам'яті жертв Холокосту - 27 січня. В цей день у 1945 році радянські війська виз-
волили в’язнів  концентраційного табору Освенцім. За час існування цього табору в 
ньому, за різними оцінками, загинуло від 1,5 до 2,2 млн. людей різних національнос-
тей. На засіданні ООН ініціативу відзначати День пам'яті жертв Голокосту підтрима-
ло 156 держав світу. День пам’яті жертв Холокосту у Чорнокам’янській ЗОШ І-ІІІ 
ступенів відзначали 29 січня, вчитель історії Царук Майя Василівна провела відкри-
тий урок для учнів 8-11 класів на тему «Холокост – знати, щоб пам’ятати», а  також 
учні переглянули документальний фільм «Невідомий Освенцім» 
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