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ОСІННІЙ ВАЛЬС 
І будете ви завжди на Землі 

                                            Для учнів, як одна свята родина. 
                                            І доти буде жити Україна 
                                            Поки живуть у ній Учителі! 

Всесвітній День вчителя відзначають в першу неділю жовтня  і святкується більш ніж 
в 100 країнах світу. У цей день відзначаються заслуги вчителів і всіх працівників сфери 
освіти та їх неоціненний внесок у розвиток суспільства. 

5 жовтня в нашій школі відбулося традиційне святкування Дня вчителя. Свято для 
вчителів розпочалося ще у вестибюлі школи, де їх зустрічали учні 10 та 11 класів із 
кошиком осінніх квітів, посмішками та теплими словами. 

Після святкової ранкової лінійки директор школи Микола Данилович звернувся до 
присутніх з вітальними словами, а також зачитав наказ про проведення Дня дублера. Також 
познайомив присутніх з новим вчительським складом та учнями 12 класу. 

Новопризначений директор Буртовий Роман Леонідович та заступник директора з НВР 
Дармограй Мар’яна Олександрівна звернулись до всіх з вітальними словами  та 
ознайомили з розкладом учнів 12 класу. 

На уроках хореографії, логіки та уроці-сюрпризі вчителі-дванадцятикласники 
проявили неабиякі здібності, талант та креативність. 

Після уроків майбутні випускники разом з 10-класниками організували для вчителів 
концертну програму, яка нікого не залишила байдужим. Діти показали неабиякий талант, 
розкрили свою душу, а вчителі від душі посміялися, дехто навіть сльозу проронив. 

Отже, дорогі вчителі, ще раз вітаємо Вас з вашим професійним святом Днем 
працівників освіти. Нехай Вам завжди всміхається доля, дарує Вам міцне здоров'я та 
довголіття. Від імені ваших учнів бажаємо Вам здійснення найзаповітніших мрій, а також 
щоб у ваших родинах завжди панували тепло, радість та затишок. Пам'ятайте, що без Вас 
цей світ буде набагато гіршим, адже саме освітяни дають надію людству на подальший 
розвиток! 
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ДЕНЬ ЗАХИСНИКА УКРАЇНИ ТА 
УКРАЇНСЬКОГО КОЗАЦТВА. 

Кожного року у день Покрови Пресвятої 
Богородиці, який припадає на 14 жовтня, в Україні 
відзначається День Захисника України та 
Українського Козацтва.  
10 жовтня учні 5-6 класів підготували святкову 
програму «Козачата-молодці» для молодших 
друзів. Після закінчення всі разом взяли участь у 
спортивних змаганнях. 
11 жовтня відбувся виховний захід «Ми – нащадки 
козаків», під час якого ведучі познайомили 
присутніх з історією свята, життям та звичаями 
запорізьких козаків 
А учні старших класів показали свою спритність, 
завзятість та силу на вечорі відпочинку «Козацькі 
забави». 
14 жовтня має бути святим днем не лише для 
православних християн, але й для всіх свідомих 
громадян: ми не повинні бути байдужими до 
минулого рідного краю. У цей складний для 
України час потрібно знаходити те, що єднає нас – 
різних, проте рівних громадян вільної держави. 
Радісно, що українська молодь ревно береже 
історичну пам'ять нашого народу і популяризує 
його традиції.   
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ШЕВЧЕНКА НАЩАДКАМ УВАГА, 
ДО ТВОРЧОСТІ КЛИЧЕ НАСНАГА! 

Останній, передканікулярний, тиждень навчання запам’ятається учням 
Чорнокам’янської ЗОШ І-ІІІ супенів ще однією традиційно значущою подією. Про початок І 
(шкільного) туру Х Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської 
творчості ім. Т.Г. Шевченка сповістила урочиста лінійка-візитівка «Шевченка нащадкам 
увага, до творчості кличе наснага!». 

У святкових національних строях зі щирими посмішками та гарним настроєм кращі 
декламатори різновікової шкільної аудиторії оголосили на весь учнівський та вчительський 
загал про початок конкурсу. 

Принагідно при цьому розповіли про історію його започаткування та віддали шану й 
повагу генію-земляку, ім’ям якого було названо захід. Літературна композиція вишуканими 
поетичними рядками нагадала учням про складне і багатогранне життя Кобзаря, його 
талановиту та й понині актуальну творчість. Образної уяви додав відеоряд презентації, тож 
на закінчення лінійки було анонсовано проведення літературної вікторини, поетичного 
учительського майстер-класу та цікавих неординарних творчих завдань на конкурсі. Учні ж 
висловили свою готовність і надалі слідувати шевченківським заповітам та прагнення бути 
гідними нащадками славного генія-земляка. 
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ЕКСКУРСІЯ В С. ЛЕГЕДЗИНЕ

 Дуже цікаво і корисно поєднувати відпочинок і пізнання нового в одне ціле… Добре 
це робити під час екскурсії по рідному краю, адже вивчаючи історію своєї Батьківщини, 
ми не тільки збагачуємося духовно, а й інтелектуально розвиваємося.
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