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ВЕРЕСЕНЬ, 2016 

Над випуском  

працювали: 

Ключко Вікторія 

Базелюк Віталій 

Янкова Дарія 

Зінник Аліна 

Дубина Руслан 

Сидоренко Діана 

Тарасенко Анастасія 

Омельченко О.О. 

 

          Дорогі школярі! В усі часи освічена людина 

користувалася повагою. Навчання – це прихований 

скарб, це світ знань про людей та їх оточення. Тре-

ба навчатися, щоб знати, діяти, жити. Упевнена, що 

зерна науки зростуть у ваших юних душах урожаєм 

мудрості та натхнення. Нехай світлим, радісним і 

плідним буде кожен ваш день, кожен крок. Ростіть 

здоровими, досягайте високих результатів у нав-

чанні!  

1 ВЕРЕСНЯ –  

ДЕНЬ ЗНАНЬ!!! 



Ми у мирі хочемо зростати! 
 

                     Ми живемо у світлому краю, 
У вільній незалежній Україні. 
Наснагу тут плекаємо свою 
І небеса над нами сині-сині. 

Усе в нас є: озера і ліси, 
Степи і гори, ріки і долини, 
Моря і море вічної краси, 

Усе для щастя і життя людини. 

  

Хай процвітає мир і дружба у нашій державі! Нехай у кожному домі  панує мир і 
злагода! 

Саме такі гасла звучали  з уст дітей Червонослобідської загальноосвітньої школи І
-ІІІ ступенів № 1 21 вересня в Міжнародний День Миру.   

В цей день школярі стали активними учасниками КТС «Символ Миру», яка ще 
раз довела, що найголовніше, чого прагнуть діти – це миру і спокою у нашій країні. Ні-
кого не залишила байдужим акція «Обереги та листівки для воїнів АТО». Конкурс ма-
люнків на асфальті «Мир очима дітей» серед 5-9 класів ще раз довів, що найголовні-
ше сьогодні – це блакитне небо над головою, яскраве, не затуманене сонце, щирі і ща-
сливі посмішки дітей. 

Хай літають завжди журавлі,          
Колоски видзвонюють налиті,          
Ми за те, щоб мир був на землі          

Для усіх дітей на цілім світі.          



Урок тверезості 
 

Здоровий спосіб життя - це все в людській діяльнос-

ті, що стосується збереження і зміцнення здоров`я.   

Складові здорового способу життя містять 

різноманітні елементи, що стосуються усіх сфер 

здоров`я — фізичної, психічної, соціальної і духовної.   

Для усвідомлення здорового способу життя ва-

жливі поінформованість і  профілактична робота,  

що стосуються переважно не тільки фізичного і 

психічного, а також соціального і духовного здоро-

в’я. 

14 вересня 2016 року для учнів 8-9-х  класів  ко-

ординатором громадського руху «Твереза Україна» 

по Черкаській області Оробцем Юрієм Григоровичем  

було організовано і проведено «Урок тверезості». 

Підлітки у інтерактивній формі пригадали складові 

здоров‘я та розглянули негативний вплив тютюну і 

алкоголю на організм людини. 

Кожний має пам‘ятати, що здоров‘я є найбі-

льшим багатством людини! 

  

29 вересня у школі був проведений День 

туризму, який  був присвячений Всесвіт-

ньому дню туризму, що відзначається 27 

вересня. Програма Дня туризму передба-

чала участь у ній учнів 6-8 класів та 

проведення таких зма-

гань:віджимання,”болото”,прес, еста-

фета. Переможцями стали учні 8-Б 

класу. Вітаємо!!! 



НАШІ ІМЕНИННИКИ  
ВІТАЄМО !!! 

02.09.  Андрущенко Ольгу 

02.09.  Неку Володимира 

11.09. Дінул Діану  

14.09. Дмитренка Владислава 

14.09. Понизька Дмитрія 

ВЧИТЕЛІВ: 

Гаврюшову Людмилу Михайлівну 

та 

Тищенко Наталію Іванівну!!! 


