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СЕРПАНТИН ШКІЛЬНИХ НОВИН 

ДЕНЬ ПАМ’ЯТІ ТА ПРИМИРЕННЯ І ДЕНЬ ПЕРЕМОГИ НАД НАЦИЗМОМ У ЄВРОПІ 
ПАМ’ЯТЬ 

І живуть у пам’яті народу 
Його вірні дочки і сини, 
Ті, що не вернулися з походів 
Грізної, великої війни. 

Їх життя, їх помисли високі, 
Котрим не судилось розцвісти, 
Закликають мир ясний і спокій, 
Як зіницю ока, берегти. 
      В. Симоненко 
Не щезне з пам’яті людської, не піде в забуття велика трагедія нашого народу – Друга світова війна. Неможливо 

забути тих, хто поліг у боях, хто віддав своє життя для щастя інших. Воєнне лихоліття не оминуло жодної української сім’ї. 
Учні школи долучилися до відзначення Дня пам'яті та примирення й 74-ї річниці перемоги над нацизмом у Другій 

світовій війні. Учні школи взяли участь у майстер-класі з виготовлення червоних маків. Ці червоні символи, виготовлені 
школярами власноруч, прикрасили груди учнів та вчителів під час урочистої ходи, яка відбулася 9 травня. Під час ходи учні 
нашої школи відвідали могилу невідомого солдата, Меморіал слави. Хвилиною мовчання вшанували пам’ять про загиблих та 
поклали квіти. Старшокласники почесно несли вахту пам’яті, зачитували імена загиблих. 

До святкування Великої Перемоги у всіх класах були проведені виховні години,  присвячені перемозі над нацизмом. У 
бібліотеці підготовлено виставку художньої та історичної літератури: «Шляхами подвигу і слави наших дідів і прадідів».  

Ми повинні пам’ятати, якою страшною трагедією для українців була ця війна, та ціну, яку заплатили наші батьки і діди 
за звільнення України від нацистських загарбників. 
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ДЕНЬ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ 
14 травня в школі пройшов день 

Цивільного захисту, в рамках якого було проведено 
ряд запланованих заходів, направлених на 
відпрацювання правил поведінки в умовах 
надзвичайної ситуації. Під час навчальної тривоги, 
всі учасники навчально-виховного процесу були 
евакуйовані з приміщення згідно правил. Далі учні 
та вчителі організовано перейшли до сільського 
сховища і дізнались алгоритм подальших дій у 
випадку загрози. Після повернення хлопці 
продемонстрували спритність у одяганні 
протигазів. А дівчата 10 класу розповіли про 
правила надання першої домедичної допомоги та 
продемонстрували деякі прийоми. Після цього 
учасники військово-патріотичної гри «Сокіл. 
Джура» продемонстрували присутнім прийоми 
стройової підготовки. 

День цивільного захисту в школі 
проведений на належному рівні. Основні цілі та 
завдання Дня ЦЗ 
виконані.  Усі передбачені 
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ДЕНЬ ВИШИВАНКИ 
Україно, одягни вишиванку, 
Пригадай, як колись було. 
Її гордо носило місто, 
І пишалося кожне село. 
Україно, носи вишиванку, 
В будні і свята носи. 
Бо ніде не знайдеш більше в світі 
Неповторної диво краси. 
 

19 травня Україна святкувала День вишиванки. Учні та вчителі 
Чорнокам’янської школи з великим задоволенням долучилися до 
Всеукраїнського флешмобу. 
Дрес-кодом цього дня була вишиванка, і вся школа замайоріла 
різнобарвними візерунками української вишивки. В акції взяли участь 
не лише учні, а й вчителі. 
Також учні спробували себе у ролі дизайнерів і створювали власні 
візерунки та фасони вишиванок (поки що лише на папері), а в кінці 
дня влаштували виставку своїх творінь. 
Вишиванка – це наша національна гордість. Ще з сивої давнини 
відомо, що вишита сорочка є символом здоров’я та краси, оберегом 
щасливої долі та родової пам’яті. За традицією вишита сорочка 
передавалася з покоління в покоління, з роду в рід як родинна 
реліквія. Цей український оберіг пройшов крізь віки й нині 
символізує чистоту почуттів, глибину безмежної любові до 
Батьківщини. 
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ДЕНЬ ЄВРОПИ 
«Європа- це континент різних культур, 

релігійних та правових традицій, 
але, водночас, спільних цінностей. 

Ці цінності сприймає, а відтак 
і захищає Європейський Союз. 

Він заохочує співробітництво між 
європейськими кордонами, 

сприяє єдності при збереженні розмаїття» 
 

З метою поглиблення знань учнів про Європу, формування європейського світогляду, сприяння поширенню знань про 

Європейський Союз, підвищення громадянської та політичної культури у школі пройшов тиждень  «Європа – наш 
спільний дім». Були проведені такі заходи: 

Казкова подорож європейськими країнами 1-4 класи; 
Всеукраїнський онлайн-урок “Європа починається з тебе” для школярів 8-11 класів; 
Пізнавально– розважальна програма. «Єврознайка» для учнів  5-7кл. 
Квест «Галопом по Європі» для 8-11 класів. 
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ГРА «ДЖУРА» 
17-18 травня 2019 року на стадіоні смт Маньківка пройшов І (районний) етап гри 

«Джура» Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура»), 
учасниками якого стали команди («рої») 12 загальноосвітніх навчальних закладів 
Маньківського району.  

Програма гри включала конкурс строю та пісні «Впоряд», силове змагання 
«Перетягування линви», туристсько–спортивну смугу перешкод, стрільбу із 
пневматичної гвинтівки, інтелектуально–спортивну гру за методикою квестів «Пластун», 
інтелектуальну гру-вікторину «Відун», «Рятівник», творчо–мистецький звіт «Ватра», 
етап «Таборування» (бівак). Конкурс звітів «Добре діло» проходив заочно.  

Гра проходить задля відродження славних традицій наших предків, патріотичного 
духу козацтва, вивчені історії рідної держави, обміну досвідом та знаннями. 
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ТИЖДЕНЬ ОХОРОНИ ПРАЦІ 
В Чорнокам’янській школі пройшов тиждень охорони  праці, протягом якого було проведено 

ряд заходів: 
Медсестра школи виступила з повідомленням  «Основні правила гігієни». 
Вікторина для учнів початкової школи  «Безпека в запитаннях і відповідях». 
Виставка дитячого малюнка «Правила дорожнього руху знай, про життя безпечне дбай!» 
Виховний захід-гра для учнів 5-6 класів «Пам'ятай і виконуй правила дорожнього руху»  
Перегляд відео «Ми за безпечне майбутнє» (учні старших класів) 
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ПРОЩАВАЙ, БУКВАРИКУ! 
22 травня 2019 р. у 1 класі нашої школи 

пройшло свято «Прощавай, Букварику!» 
Свято Букваря – одне з найзворушливіших 

свят кожного першокласника. Це не лише 
прощання з першим підручником, який вони вже 
встигли полюбити, це демонстрація перших 
досягнень, сміливих кроків та творчих здобутків 
найменших школярів. 

З нагоди радісного свята в житті 
першокласників зібралися гості – вчителі, учні, 
батьки. Перед присутніми розгорнулося святкове 
дійство. Казкова атмосфера, жарти, веселі пісні, 
цікаві загадки та захопливі танці не залишили 
байдужими нікого. Бажаємо першокласникам 
щасливих шкільних днів і надалі.  
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ЗАКІНЧИЛОСЬ  ДИТИНСТВО  ОСТАННІМ  ДЗВІНКОМ 
Промайнув іще один навчальний рік. Настала хвилююча мить свята Останнього 

дзвоника. І для учнів, і для вчителів це чудова шкільна традиція, тепле родинне свято, 
яке не можна нічим замінити. По - сімейному теплим,  традиційно яскравим і 
барвистим, видалося  воно цьогоріч. 

На шкільному  подвір'ї зібралися усі учні школи… Поруч з ними їх найрідніші 
люди: батьки, дідусі та бабусі, які пишаються своїми дітьми… Адже останній дзвоник 
— велике загальношкільне свято, яке  підводить риску, ставить крапку в багаторічному 
навчальному марафоні з усіма його уроками і змінами, контрольними роботами та 
домашніми завданнями. 

Цей день завжди незабутній, особливо для випускників. Саме вони прикували до 
себе найбільше уваги. Одинадцятикласники  дякували вчителям, 
батькам, обслуговуючому персоналу,  рідній школі і на згадку подарували оберіг від 
всіх негараздів. 

 Із щирими словами побажань звернулися до учнів та вчителів  директор школи 
Микола Данилович свирида та  сільський голова Віталій Петрович Бузівський, мама 
випускника Діана Василівна Галаган, перша вчителька одинадцятикласників Наталія 
Петрівна Шехман. Представник агрофірми «Хлібороб» Наталія Пилипівна Корінна 
приєдналась до привітань і побажань, а також вручила кожному випускнику подарунки 
від групи компаній «Кернел».  

І ось хвилююча мить… Звучить мелодія останнього дзвоника, який  сповістив 
присутніх про початок чудової пори – літніх канікул. 

Свято вдалося! Чудових вам канікул, школярі! 
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Бузівська Оленка 
Гончар Артур 
Гільтман Богданка 
Гузоватий Діма 
Смаль Андрій 
 


