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МИ ЗА МИР! 

 
«Разом заради миру» - під таким гаслом 21 вересня в Червонослобідській зага-

льноосвітній школі І-ІІІ ступенів №1 було проведено ряд заходів до Міжнародного 

Дня миру. Учні початкової школи брали участь у КТС «Голубко біла, ти лети у 

світ, хай буде мир у небі голубому!»  Свою творчість та креативність продемон-

стрували учні 5-7-х класів у конкурсі малюнків на асфальті. Діти малювали Голуба 

Миру – одного з найбільш відомих символів цього дня, з додаванням природного ма-

теріалу.  

Учні 8-9-х класів стали активними учасниками Всеукраїнського флешмобу 

«Дзвін Миру», який  разом із Голубом Миру ще раз  нагадав про волю українських ді-

тей, вчителів, дорослих  щодо встановлення миру і спокою у нашій державі.     

 



 

МИ – ПЕРШОКЛАСНИКИ, 

 МИ – ШКОЛЯРІ! 

 

За вікном повноправно господарює вересень. А це 

означає, що у школі розпочався освітній процес. Для наймо-

лодших мешканців Країни Знань, учнів 1-х класів, закінчився 

адаптаційний період. Тепер вони стали справжніми школяра-

ми. Чого вони навчилися, про що дізналися можна було поба-

чити на святі «Ми – першокласники, ми – школярі!» Діти спі-

вали, танцювали, декламували вірші, відгадували загадки.  

Учні випускного 4 класу познайомили першокласників 

з підручниками, предметами, глибини яких вони пізнають 

протягом навчального року. Кожен першокласник отримав 

посвідчення.  

Бажаємо наймолодшим учням терпіння, старанності, 

натхнення та творчих злетів. 

СЛАВА КОЗАЦЬКА ВІЧНО ЖИВА! 

 

14 жовтня ми святкуємо День Захисника України. Це 

свято співпадає з Днем козацтва та великим релігійним 

святом - Днем Покрови Пресвятої Богородиці. 

  Наші козаки вважали Пресвяту Богородицю 

своєю заступницею. Звертаючись до неї, вони казали: 

«Покрий нас чесним своїм Покровом та захисти нас від 

усякого зла!» 

 Напередодні цього дня в Червонослобідській загаль-

ноосвітній школі І-ІІІ ступенів №1 відбулась КТС «Слава 

козацька вічно жива!». До проведення означеної колекти-

вної творчої справи долучилися учнівські колективи 1-11 

класів, які представили на розсуд журі роботи декоративно

-прикладного мистецтва: солоне тісто, вишивання бісером, 

вишивання стрічками, малюнок на тканині, українського 

козака, виготовленого власноруч. Кожна робота вирізня-

лась великою майстерністю, змістовністю, оригінальністю 

та креативністю. Заслуговує на увагу виставка малюнків, 

присвячена Дню козацтва, яку підготували учні 5 класу. 

 Дякуємо всім за такі чудові витвори мистецтва та 

вітаємо всіх козаків із цим радісним святом.   Бажаємо міц-

ного здоров'я, щастя, здоров’я, мирного неба над голо-

вою,  наснаги у відродженні найкращих національних тра-

дицій, плідної праці на благо народу, задля слави нашої 

рідної України! 



Над випуском  

працювали: 

Бобух Богдан 

Баришев Валентин 

Гаврилішко Оксана 

Манжула Денис 

Панасевич Анна 

Тамуров Дмитро 

Хорошун Вадим 

Керівник: Омельченко О.О. 

        

Олімпійський тиждень - 2017!!! 

       В рамках Олімпійського тижня у Червонослобідській ЗОШ І-ІІІ ступенів №1 були про-

ведені такі заходи: 

Вікторина «По сторінках Олімпіади-2017». 

Квест «Знайди переможця». 

Спортивні змагання «Веселі старти». 

Змагання з футболу. 

        До змагань долучилися учні, які відпочивали у пришкі-

льному таборі «Веселковий край». 


