
Листопад-грудень, 

січень, 2015-16 

Вітаємо зі 

святами!!! 
Новий рік – це яскра-

ве, урочисте і веселе 

свято. Хай надія і віра 

в себе і свої сили нади-

хає на здійснення най-

заповітніших ваших мрій. 

Нехай збудеться все задумане, а 2016рік стане та-

ким, яким ми хочемо його бачити. Зустрічаючи 

Новий рік, побажаємо один одному любові та віри 

в себе і в процвітання нашої країни. Подаруємо 

найдорожче, найцінніше – любов і тепло наших 

сердець, увагу і турботу наших близьких, аби в 

новому році щасливих людей стало більше. 

Бажаємо всім вам, аби новий рік приніс мир, спо-

кій, справедливість та здоров’я, радість і впевне-

ність у завтрашньому дні. 

Успіхів вам, щастя і благополуччя! 

З Новим роком та Різдвом Христовим!  
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Різдво Христове!!! 

Різдво Христове — велике хрис-

тиянське свято, день Народжен-

ня Ісуса Христа, Спасителя сві-

ту і Відкупителя людей з полону 

гріха. Свято Різдва Христового 

вважається другим після Пасхи 

(Великодня) великим святом, хо-

ча у багатьох католицьких краї-

нах народне благочестя досі від-

водить йому головне місце серед 

свят.  

18 грудня 2015  року в нашій школі відбу-

лося свято для учнів 1-4 класів «Ой, хто, 

хто Миколая любить!». Діти підготували 

для Святого Миколая віршики, пісні, тано-

чки. Вони цілий рік були чемними і вихова-

ними, завжди допомагали своїм батькам, а 

за це отримали подаруночки. 

Свято Миколая!!! 



З 25 листопада по 10 грудня 2015 року в нашій школі  проходила 

Всеукраїнська акція «16 днів проти насильства».  

В рамках акції  були проведені конкурси-виставки колажів серед 5-7 

класів «Моє щасливе дитинство» та буклетів серед 8-11 класів 

«Скажемо насильству: НІ!». Нікого не залишила байдужим КТС 

«Добро починається з тебе, добро починається з мене» (благодійний 

ярмарок до Дня інваліда), в якій активно брав участь кожний учнівсь-

кий колектив. Вразила своєю креативністю виставка фотогазет серед 

1-4 класів «У колі дружньої родини». 

Акція “16 днів  проти насильства” 



Вітаємо переможців районних олімпіад!!! 

Кузьменко Вікторію    

Культенка Ярослава  

Макаренка Микиту  

Тарасенко Анастасію  

Дубину Руслана 

Піддубного Богдана 

Курбанова Севастяна 

Литвиненко Дарію 

Кикоть Антоніну 

Вітаємо з днем  

народження!!! 

                 Керносенка Романа                     

Шутенко Анну 

Сидоренко Діану                             

Мандибуру Ярослава 

Тарасенко Анастасію                      

Волкову Єлизавету 

Солодкого Сергія                            

 Духоту Дениса 

Литвиненко Дарію                          

Жовтенка Владислава 

Далакішвілі Олександра               

Герасименка В’ячеслава 

Шутенко Анну                                  

Над випуском  

працювали: 

Ключко Вікторія 

Базелюк Віталій 

Янкова Дарія 

Зінник Аліна 

Курбанов Севастян 

Дубина Руслан 

Сидоренко Діана 

Тарасенко Анастасія 

Керівник:  

Омельченко О.О. 


