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УКРАЇНА-ЄДИНА! 
Єднаймося, браття! Хай чиста іскрина 
Запалить любов’ю гарячі серця 
Й піснями наповниться вся Україна 
Від щастя, якому не буде кінця! 
Україна – рідний край, земля з багатовіковою 

історією, мальовничою природою, чарівною піснею, 
працелюбними, мудрими й талановитими людьми. 
Важкий шлях пройшла Україна, щоб здобути 
незалежність і соборність своїх земель. 

22 січня Україна щороку відзначає державне свято 
– День соборності України з нагоди проголошення Акту 
Злуки Української Народної Республіки та Західноукраїнської Народної Республіки. 

22 січня у Чорнокам’янській школі було проведено захід  «Україна – єдина». Метою 
проведення заходу є виховання в підростаючого покоління глибокої поваги та любові до 
Батьківщини, відродження паростків духовності, пробудження інтересу до поглибленого 
вивчення історії та культурних надбань українського народу. 

Класні керівники 5-11 класів провели тематичні виховні години. Учні початкових класів 
малювали малюнки – «Моя Україна, вільна й незалежна». 

Учасники заходів зробили для себе висновок, що сьогодні Україна, можливо як ніколи 
раніше, потребує єдності й соборності всього українського народу. Ми пишаємося, що  ми – 
українці, а наша Вітчизна – Україна,  земля, дорога та мила серцю кожного із нас. 

Ми горді зватися українцями. Поклик рідної землі завжди відчували наші прадіди й діди, 
ті, хто живе в Україні, і ті, кого доля закинула на чужину. І де б не був українець, 
захвилюється аж до сліз, почувши рідне слово. 
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ДОРОГА В БЕЗСМЕРТЯ 
Дуже хочеться вірити, що кожна людина, якій по-справжньому дороге життя її дітей, 

онуків, близьких, друзів, звертаючись до історії, зрозуміє як важливо протистояти 
ненависті, агресії, жорстокості. Щорічно, 27 січня вшановується Міжнародний день 
пам’яті жертв Голокосту. Голокост – знищення людей за національною ознакою.  

В Чорнокам’янській школі було проведено такі заходи: 
Загальношкільна година пам’яті «Дорога в безсмертя» 
Година спілкування «Трагедія «Голокосту» - тяжкий злочин проти людства» (8 кл) 
Урок пам’яті «Як розділити радість та печаль іншої людини», перегляд 

документального фільму  «Олександра Шулежко. Доля праведниці» (7 кл) 
Виховна година «Що таке толерантність і нетерпимість» (5-6 кл) 
Перегляд з подальшим обговоренням художнього фільму «Хлопчик у смугастій 

піжамі» ((9-11 класи) 
Виставка літератури «Бабин Яр: без права на забуття»  

Ціна Голокосту лише в період ІІ світової війни 6 млн. життів. Пам’ять про Голокост 
необхідна, щоб наші діти ніколи не були жертвами, катами або байдужими 
спостерігачами. Цінувати людей та боротися зі злом – це ті засади, які ніхто не відміняв. 
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ГЕРОЇ КРУТ - ДЛЯ НАЩАДКІВ ВЗІРЕЦЬ 
Сто два роки тому, 29 січня 1918 року, біля залізничної станції Крути відбувся бій, 

під час якого вдесятеро більша армія більшовиків розгромила добровольців – київських 
студентів та бійців вільного козацтва. Цей бій став одним із символів боротьби 
українського народу за свободу і незалежність. 

В Чорнокам’янській ЗОШ І-ІІІ ступенів відбувся захід пам’яті «Герої Крут  -  для 
нащадків взірець», присвячений цим кривавим подіям. Вчитель історії Майя Василівна 
розповіла про ті жахливі часи, які передували січневим подіям.   Ведучі 
заходу  пройшлися сторінками історичних фактів, розповіли про значення цієї битви в 
історії України, вшанували загиблих хвилиною мовчання. 

Проведення таких заходів дає можливість формувати в учнів почуття  патріотизму, 
виховувати власну національну гідність,  гордість за свою Батьківщину та повагу до 
історії українського народу. Нехай пам’ять про  наших героїв, що загинули під Крутами, 
буде вічною. І нехай їхня смерть буде для нас прикладом, як треба любити свою 
Батьківщину.. 
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ВЕЧІР ВІДПОЧИНКУ СТАРШОКЛАСНИКІВ 
24 січня відбувся розважальний вечір відпочинку для старшокласників «Хрестики-

нулики». Гра відбувалась за умовами всім відомої гри. Учні 8-11 класів, об’єднані у команди 
«Хрестики» та «Нулики», після перемоги у обраному конкурсі ставили на полі свій знак. 
Команди змагались у конкурсах «Загадки-жарти», «Знайомство», «Спорт», «Смакота», 
«Найстійкіший», «Поле чудес», «Іграшка», «Ля-ля-ля», «Точно в ціль». За результатами 
конкурсів першість виборола  команда «Хрестики». Хоч команда «Нулики» не перемогла, 
проте вони вразили всіх присутніх своєю стійкістю та бажанням дійти до кінця. 

Всі учасники заходу отримали позитивні враження та солодкі подарунки. 
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ВІТАЄМО НАШУ КОМАНДУ З ПЕРЕМОГОЮ! 
25 січня 2020 року в смт Маньківка відбулися змагання 

ХХVІ Спаракіади з волейболу серед юнаків. В змаганнях 
взяли участь 10 команд: Буцький ЗЗСО, Дзензелівський 
ЗЗСО, Маньківський ЗЗСО №1, Маньківський НВК "ЗОШ - І
-ІІІ ступенів - гімназія", Молодецький ЗЗСО, Кищенецький 
ЗЗСО, Рогівський ЗЗСО, Чорнокам'янський ЗЗСО, 
Вікторівський ЗЗСО, Іваньківський ЗЗСО. 

Кожна гра була цікавою та захоплюючою, команди 
запекло змагалися за титул найкращої. До кінця гри 
зберігалася інтрига, особливо напружено проходили фінальні 
матчі. 

Результати змагань: І місце - Чорнокам'янський 
ЗЗСО, ІІ місце - Молодецький ЗЗСО, ІІІ місце - Буцький 
ЗЗСО. 

Вітаємо наших хлопців та бажаємо усім продуктивних 
тренувань, нових перемог і сильного командного духу!!! 

Бажаємо  успіхів і перемог на обласних змаганнях! 
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