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СЕРПАНТИН ШКІЛЬНИХ НОВИН 

ДЯКУЄМО ВАМ ЗА ЖЕРТОВНІСТЬ Й ВІДВАГУ! 
Війна… Як прикро, що інколи сумні сторінки історії повторюються. Блакитне мирне 

небо України накрила чорна хмара військового протистояння, і знову чути вибухи, крики 
поранених, плач жінок і дітей на Сході України. Події останніх  місяців  в котрий раз дове-
ли, що український народ неможливо подолати.  Вони тільки об'єднали нас, збудили в кож-
ного з нас почуття щирого й глибокого патріотизму, відчуття причетності до загальнодер-
жавних справ та дали змогу проявити себе безкорисливими, щедрими, готовими на все за-
ради незалежності та кращого майбутнього нашої Батьківщини. 

12 лютого 2016 року відбулася зустріч учнів Чорнокам'янської школи із воїном АТО 
Гуцалом Павлом Анатолійовичем, нашим земляком, який приїхав у короткочасну відпустку 
додому.  

Щирим і хвилюючим було спілкування учнів з воїном-земляком. На всі запитання 
учнів, вчителів давав стримані відповіді: «Там життя інше.  Усі, хто поруч з тобою, твої 
друзі. І ти готовий на все, щоб врятувати інших...». Учні задавали безліч питань і про умо-
ви існування в місцях бойових дій, і про те, коли закінчиться війна, і про обереги, які но-
сять солдати. Павло Анатолійович подарував школі прапор від бригади морської піхоти, а 
учні передали земляку та його побратимам солодощі, листи та малюнки. Всі листи зворуш-
ливі, проникнуті любов'ю та турботою, гордістю та вдячністю. У кожному листі прохання: 
«Повертайтесь живими!». Наприкінці зустрічі президент школи Антоніна Гладченко вру-
чила земляку прапор нашої держави з найщирішими словами підтримки від учнів та подя-
кувала за мужність, героїзм, відвагу.  

Ми горді тим, що жителі нашого села:  Гуцало Павло Анатолійович, Сапронов В'яче-
слав Валерійович, Звірко Анатолій Васильович, Лисюченко Олег Дмитрович, Сєргєєв Сер-
гій  Володимирович з мужністю, наполегливістю й вірою в краще майбутнє стали на за-
хист нашої Батьківщини. І дякуємо їм за те, що забуваючи про страх, про біль, про небез-
пеку вони всі встали на боротьбу з ворогом. 

Бажаємо всім воїнам АТО, щоб наша держава гідно дбала про своїх героїв, щоб їхні 
ранені душі були зцілені її турботою і захистом, щоб швидше закінчилася війна і вони всі 
повернулися додому живими! 

Президент Антоніна Гладченко 



СЕРПАНТИН ШКІЛЬНИХ НОВИН 

ДЕНЬ СВЯТОГО ВАЛЕНТИНА 
 День Закоханих в Україні почали святкувати не так давно, але це свято швидко на-
було популярності. Це свято співзвучне нашій ментальності, адже українці з давніх – да-
вен успадкували і пронесли любов до рідної землі, матері, коханої крізь усі роки і століт-
тя. 
 З нетерпінням чекають на це свято в нашій  школі. Протягом тижня працювала по-
шта святого Валентина. Всі бажаючі (і учні, і вчителі) надсилали валентинки – символи 
любові, дружби, поваги та симпатії. Також в школі відбувся вечір відпочинку «День зако-
ханих», на якому учні із задоволенням брали участь у різних конкурсах. Учасникам і гля-
дачам найбільше сподобались конкурси «Знайди половинку», «Арочка», «Компліменти», 
«Одне ціле». Можливо, саме на цьому вечорі хтось знайшов свою пару. 
 Хоч свято закінчилось, але з впевненістю можна сказати, що воно пролетіло на кри-
лах Амура. 

Міністр культури Мар’яна Дармограй  



СЕРПАНТИН ШКІЛЬНИХ НОВИН 

ЇХ ДОЛІ ОБПЕЧЕНІ ВІЙНОЮ 
          На гори смутком тінь лягає. 
                                                                           Заходить сонце в далині. 
                                                                           Сльозами землю дощ вмиває, 
                                                                           В чужій, далекій стороні… 

Афганська війна  – ще одна сумна сторінка нашої історії, брудна, неоголошена. Та 
хіба війни бувають чистими? Вона, як і усі попередні, несла смерть, каліцтво, одягнула в 
жалобу тисячі материнських сердець. У війни -  безжальні очі,  свій рахунок, своя безжа-
льна арифметика… 

15 лютого – День вшанування пам’яті учасників бойових дій на території інших 
держав. 27 років тому з Афганістану було виведено останніх військових, у тому числі й 
наших земляків.  З цієї нагоди ми  провели лінійку пам’яті «Їх долі обпечені війною».  На 
наш захід були запрошені учасники бойових дій: Бойченко Олег Васильович, Мазуренко 
Микола Іванович, Яременко Григорій Володимирович, Гончар Сергій , Швець Петро. 

Лідери шкільного самоврядування та гості поклали квіти до меморіальної дошки, 
відвідали могилу нашого земляка, воїна-афганця Клочанова Віктора Михайловича. 

Вище підіймаймо стяг Пам’яті! Щоб ніхто в світі не зміг зробити вигляду, ніби він 
забув, як втрачали найдорожчих людей, забув, як чекали першого дня без війни… 

Міністр освіти Розалія Шевченко 



СЕРПАНТИН ШКІЛЬНИХ НОВИН 

ПАМ’ЯТІ НЕБЕСНОЇ СОТНІ 
 

Не забудемо Сотню героїв. 
Душі їхні у небо ідуть. 
А з пролитої в Києві крові. 
Мальви виростуть і зацвітуть. 
 
20 лютого в нашій країні відзначають День борців за Україну. Також цими днями 

минає друга річниця трагічних подій на майдані, криваве закінчення революції Гідності. 
Саме цим подіям була приурочена лінійка, на якій нагадали і вшанували хвилиною мов-
чання Небесну сотню, тривожні події на сході нашої держави. Лунали слова підтримки 
нашим захисникам та сподівання, що все це найближчим часом закінчиться.  



СЕРПАНТИН ШКІЛЬНИХ НОВИН 

ТАТО, МАМА, Я – СПОРТИВНА СІМ’Я 
 19 лютого 2016 року у Чорнокам'янській ЗОШ І-ІІІ ступенів проходило спортивне 
свято «Тато, мама, я – спортивна сім'я», організоване вчителем фізичної культури Дубо-
виком О.М.. Вісім родин початкової школи виявили бажання стати учасниками веселих 
змагань. Щоб перемогти у змаганнях, родинам треба було проявити  кмітливість, витри-
валість, силу, спритність!  
  Єдиний дух, мета до перемоги, палка підтримка однокласників та їх батьків  ні на 
мить не полишали серця спортивних сімей. Тому за такої сильної підтримки було під си-
лу виконати найнесподіваніше завдання. І хоча на перший погляд етапи змагань здавали-
ся досить простими, проте насправді, аби їх пройти, батькам довелося добряче попотіти 
й самим на годину  стати дітьми. Безліч цікавих конкурсів витримали наші спортсмени і 
всі стали кращими в якомусь виді змагань.  Найбільш сильною, спритною, умілою і здо-
була беззаперечну перемогу у змаганнях стала родина Звірко Надії Володимирівни та її 
донечки Світлани, ІІ місце зайняла родина Безуха Івана Петровича та синочка Максима, а 
ІІІ місце дісталось родині Корінного Андрія Володимировича та синочка Богдана. Усі сі-
м'ї були кращі з кращих і всі  пішли зі свята з грамотами та хорошим настроєм. 

Міністр спорту Максим Колісник 



СЕРПАНТИН ШКІЛЬНИХ НОВИН 

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! 

Іжко Вікторію 
Чернуху Валерію 
Шарого Віктора 
Шарого Васю 
Ісічка Віктора 
Гуцал Таню  

Іванову Інну 
Кравченка Вадима 
Шевченко Розу 



СЕРПАНТИН ШКІЛЬНИХ НОВИН 

Хай горе обходить  
завжди стороною, 

А щастя приходить  
і ллється рікою! 
Бажаєм тепла,  

і добра,  і любові! 
Хай Господь дарує  

многії літа, 
А в серці довіку  
живе доброта. 

Колісника Максима 
Безуха Владислава 
Дармограя Івана 
Новоженіну Ярославу 
Васютинську Катю 
Колісника Романа 

Шарого Ігора 
Мазуренка Ярослава 
Мазуренко Мирославу 


