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Омельченко О.О. 

      День знань – справжнє всенародне свято мудрості, 

доброти і людяності. Цей день завжди особливо урочи-

стий і хвилюючий, адже саме з нього починається 

незвіданий, цікавий і, водночас, нелегкий шлях до пізнан-

ня, до нових звершень, до самостійного життя.  

Бажаємо усім школярам на цьому шляху підкорити нові 

вершини знань, зустріти добрих і надійних друзів та до-

сягти омріяної мети. 
 

      Особливі привітання - першокласникам. Робіть впев-

нено свої перші кроки, а ми вас завжди підтримаємо! 
 

      Найщиріші слова подяки – вчителям, які щедро 

діляться своїми знаннями, плекають справжніх 

патріотів нашої держави.  

      Нехай цьогорічний першовересень буде сонячним, не-

се добрий настрій у кожний клас, у кожну родину! 
 

                    

З новим навчальним роком!  

Успіхів вам у праці та навчанні! 
Ключко Вікторія 
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Тиждень Миру 

 В нашій школі з 14 по 18 вересня було організовано і проведено Тиж-

день Миру (в рамках Міжнародного Дня Миру). Учні 1-11 класів долу-

чилися до акції «Пластикові кришки для протезів пораненим в зоні 

АТО». Діти активно брали участь у конкурсі малюнків на асфальті 

«Дай, Боже, щастя нашій Україні, пошли любов і мир віднині!»   

(5-7 класи). Найбільший інтерес викликала КТС «Голуб Миру». Діти з 

великим задоволенням, відповідальністю та хвилюванням підійшли до 

виготовлення паперових голубів – символів  миру, закликаючи усіх до 

миру та єднання.  Головною ж метою заходу стало бажання показа-

ти усім, що діти хочуть жити, творити, навчатись та рости під 

мирним небом, у мирній країні.  

      Посмішки на обличчях, радість в серцях учнів, вчителів вселяли 

надію та впевненість в тому, що в Україні та в усьому світі не буде 

місця війнам. 

             Курбанов Севастян 

25 вересня у школі був проведений День туризму, 

який  був присвячений Всесвітньому дню туризму, що 

відзначається 27 вересня. Програма Дня туризму пе-

редбачала участь у ній учнів 5-7 класів та проведення 

таких заходів:екскурсії у природу, туристичний квест. 

Квест - це аматорське спортивно-інтелектуальне зма-

гання, основою якого є виконання заздалегідь підготов-

лених завдань командами. Під час квесту учасники ко-

жної команди вирішували різноманітні спортивні за-

вдання, шукали потрібні об´єкти на місцевості. Вкінці 

учасники були нагороджені  грамотами.                                                                                        
Янкова Дарія 
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СВЯТО ВЧИТЕЛЯ 

 
Шановні освітяни! 

 
 

     Сьогодні ваше свято. Свято скромних, але достойних людей, 

свято добра, мудрості та любові. 
     У цей день кожний з нас, якого б віку і суспільного становища 

він не досяг, неодмінно з теплотою і любов'ю згадує свого першого 

вчителя, рідну школу. Вам вірять, Вас люблять і шанують. Ви 

здійснюєте зв’язок часів, продовжуючись у своїх учнях. 
     Від усієї душі бажаємо доброго здоров'я, творчого довголіття, 

професійних досягнень, любові, щастя і благополуччя! 
     Нехай зима, що дарує новий відлік року, сріблом замете всі 

Ваші негаразди, весна принесе хліба й сонця, осінь - книгу й працю, 

а літо - здоров’я й радість. Хай Ваше щире серце буде як завжди 

відкритим і чесним, Ваші думки мудрими й добрими, Ваші дії 

щедрими й успішними. 
                                                 Сидоренко  Діана 

    14 жовтня наш народ  святкує День захисника 

України. В цей урочистий день ми вшановуємо 

всіх, хто причетний до цього високого звання, 

звання єдиного для всіх: від вкритих сивиною і 

увінчаних нагородами фронтовиків, до молоді, 

яка лише нещодавно одягла військову форму. На-

передодні цього свята в нашій школі учні 10-11 

класів активно брали участь у флешмобі 

(виготовлення Українського Прапора) «В єдності 

наша сила». Заслуговує на увагу конкурс віталь-

них листівок «З Днем захисника України!», до яко-

го долучилися учні 5-10 класів. Кращі листівки бу-

ло передано до військової частини «Оршанець». 

      Низький вам уклін, синівська подяка й найкра-

щі побажання здоров’я, довголіття і злагоди. 

 

                                                                  Зінник Аліна 

   

День захисника України 



 
НАШІ ІМЕНИННИКИ  

ВІТАЄМО !!! 

Тиждень  

козацького виховання 

14 жовтня православні християни святкують день Покрови 

Пресвятої Богородиці. І водночас цей день відзначається 

Днем українського козацтва та Днем захисника України. 

       Напередодні цього дня у Червонослобідській ЗОШ І-ІІІ 

ст.№1 також не забули про це свято. Учні 1-4 класів до Дня 

козацтва провели КТС «З відданістю Україні в серці» - підго-

тували композиції  з солоного тіста «Україна – козацька 

країна». 

Згадали козаків, про них написано багато наукових книжок і 

художніх творів, знято фільмів. Про козацький рід і його ва-

тажків говориться в урочистій пісні нашої держави - гімні 

України. 

       Вчителі нагадали про унікальність нашої історії і нашо-

го народу, а полягає це в тому, що в козацтві виявився твор-

чий і волелюбний дух наших предків. 

Козак в уявленні українця – це звитяжний воїн, що не розлу-

чається з шаблею, захисник Вітчизни, оборонець прав, віри, 

звичаїв та гідності кожного, хто живе під небом України.  

Базелюк Віталій 

02.09.  Андрущенко Ольгу 

02.09.  Неку Володимира 

08.09. Культенка Ярослава  

11.09. Дінул Діану  

13.09. Синяченка Віталія 

14.09. Дмитренка Владислава 

14.09. Понизька Дмитрія 

20.09. Гриценка Владислава 

21.09. Дем`яненка Владислава 

05.10. Церковну Юлію                                                

  24.10. Круговову Аліну 

19.10 Шарко Олександру                           

 21.10. Горян Анну 


