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Вітаємо з Новим роком та  

Різдвом Христовим!!! 

В пору цю, коли падає сніг 

І морози чимдуж припікають, 

Знов на землю спішить Новий рік – 

З ним сердечно усіх вас вітаю. 

Хай моїх поздоровлень потік 

У серцях ваших лунко роздасться 

І хай вам наступаючий рік 

Принесе лише радість та щастя. 

Хай ялинки нарядної цвіт 

І вогнів новорічних гірлянди 

Шлють від мене гарячий привіт, 

А в додачу — розквітлі троянди. 

І бажаю я кожній сім’ї 

Процвітання та щедрої долі, 

Щоб любові й добра ручаї 

Не всихали у душах ніколи. 

Зичу сонця та світлих надій, 

Миру й втіхи на кожному кроці, 

Також здійснення планів і мрій 

У прийдешньому 2017 році!  

Тарасенко Анастасія,  

президент школи 

Над випуском працювали: 

Ключко Вікторія 

Базелюк Віталій 

Янкова Дарія 

Зінник Аліна 

Горян Анна 

Дубина Руслан 

Сидоренко Діана 

Тарасенко Анастасія 

Керівник: Омельченко О.О., 

Величко С.В. 



ДЕКАДА КЛАСНИХ КЕРІВНИКІВ
Миром дорожити – людям  довго жити 

З 16 по 26 січня 2017 року в Червонослобідській ЗОШ І-ІІІ ступенів №1 було організовано і 

проведено декаду класних керівників. Крім виховних годин,  приурочених до Дня Соборності Ук-

раїни, Дня жертв Голокосту та пам‘яті Героїв Крут, учнівські колективи активно долучилися до ак-

цій «Воїни духа, воїни добра» (виготовлення оберегів для воїнів АТО), «Допоможи бійцям 

АТО» (придбання необхідних медикаментів для воїнів). Нікого не залишив байдужим перег-

ляд документальної стрічки «Воїни духа», що відбувся в кінотеатрі «Україна» для учнів 8-10 кла-

сів.  

Найбільшим проявом патріотизму, добра і милосердя серед учнів 5-11 класів стала КТС: благодій-

ний ярмарок «Добро починається з мене». До даної акції активно долучився кожен  учнівський 

колектив, а кошти від акції підуть на потреби бійцям, що перебувають в зоні АТО. 

Сьогодні кожному з нас найбільше хочеться, щоб в нашій державі запанував мир і спокій, 

щоб діти просиналися під мирним небом, щоб вони мріяли, сміялися і раділи життю. 

Учениця 1-Б класу Ведула   Руслана, готуючи оберіг Воїну, разом з мамою написала рядки, 

які нікого не залишать байдужими, бо в них і сум, і біль, і надія на такий довгоочікуваний Мир. 

             Ти не знайомий, а в душі вже рідний, 

Війна переступила наш поріг, 

І вчинок твій Героя гідний. 

Чекає дома хто тебе, не знаєм: 

Кохана, мама, а чи дівчинка мала. 

За тебе, Господи, захисника благаєм, 

Щоб від нещастя доля зберегла! 

Із донечкою Ангела пошиєм. 

(Стібки для неї перші у житті). 

В недобрий час хай крилами прикриє, 

Тебе хай не залишить в самоті! 

У грудях оберега ладанка зашита, 

Її близесенько до серця прикріпи. 

Молитвою святою оповита, 

Що з церкви ми для тебе принесли. 

І повертайся з перемогою додому, 

До рідних місць здоровий і живий. 

А поки там, згадай, здолавши втому, 

Що оберіг у тебе не простий! 

 



ДЕКАДА КЛАСНИХ КЕРІВНИКІВ 
       УКРАЇНСЬКІ ВЕЧОРНИЦІ     

З метою виховання ціннісного ставлення особистості до 

держави, до традицій та звичаїв українського народу, 20 

січня 2017р. в Червонослобідській  ЗОШ І-ІІІ ст. №1 ві-

дбулися українські вечорниці серед учнів 8-11 класів. 

           Українські пісні, запальні народні танці, колядки, 

щедрівки, національні страви  ще раз нагадали кожному 

з нас, що Україна – це край з багатою історією, цікави-

ми традиціями і звичаями. 

           Окрасою вечора став виступ одинадцятикласни-

ків, які вразили всіх новорічними піснями, гумореска-

ми, справжніми українськими танцями. 
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Поїздка до кінотеатру 

25 січня для учнів 8-10 класів було організовано поїздку до 

кінотеатру «Україна» в м. Черкаси. Учні переглянули докуме-

нтальний фільм «Воїни духа», присвячений захисникам Доне-

цького аеропорту. Нелегко було дивитися кадри тих страшних 

подій, слухати спогади очевидців. Ця документальна стрічка в 

котре довела, що сьогодні молоді є з кого брати приклад, що 

Україна в надійних руках, а її захисники – це справжні патріо-

ти, це ВОЇНИ духа і добра.  

Скажи своє слово про Україну 

До Дня Соборності України учні 7-А класу під керівництвом класного 

керівника Гаврюшової Л. М. стали активними учасниками квесту «Скажи 

своє слово про Україну». Кожний учень виконував певну роль, а саме: дослі-

дники досліджували терміни та поняття, мандрівники/фотографи збирали 

відповідний матеріал для проекту, журналісти 

робили нотатки, дизайнери створювали макет 

проекту про Україну, а редакційний відділ готу-

вав остаточний варіант проекту. Учні добре 

справилися з географічною та історичною вікто-

ринами, пройшли бліц-вікторину та бібліотеч-

ний калейдоскоп, назбиравши при цьому доста-

тньо матеріалу для свого проекту.  



Вітаємо переможців районних, 

обласних олімпіад!!! 

 

Тарасенко Анастасію  

Дубину Руслана 

Піддубного Богдана 

Кикоть Антоніну 

Толочко Оксану 

Кириченка Олександра 

Купрієнка Владислава 

Крижановського Ярослава 

Нетахату Максима 

Пономаренка Дениса 

Лавріненко Вероніку 

 

Бажаємо натхнення 

та творчих  

успіхів!!! 


