
Червонослобідська  

ЗОШ І-ІІІ ступенів №1 

Листопад-

грудень,  

2017 День Гідності та Свободи 

21 листопада відзначається День Гідності та Свободи. 

Цей день розпочався у Червонослобідській загальноосвітній 

школі І-ІІІ ступенів №1 покладанням квітів до меморіальної 

дошки Герою АТО, випускнику нашої школи Іллі Іделю.  

З метою гідного вшанування громадянської мужності 

учасників подій Революції Гідності у відстоюванні прав люди-

ни та європейського майбутнього України кожен учнівський 

колектив 6-11 класів представив власний проект «Революція 

Гідності: ми маємо пам‘ятати», Хочу жити у мирі». Учні 1-4 

класів підготували виставку дитячих творчих робіт та малюн-

ків, присвячених Дню Гідності та Свободи. 

Сьогодні ми маємо пам‘ятати тих, хто віддав своє життя, 

захищаючи ідеали свободи і справедливості, сприяв утвер-

дженню в державі демократичних цінностей. 

Мир цінувати, людей поважати 

Ось про що кожен із нас має дбати! 



Профілактична робота лікарів ЦРЛ 

В рамках акції «16 днів проти насильства» 8 грудня для учнів 9-х класів Червонослобідсь-

кої ЗОШ І-ІІІ ступенів №1 лікарем-інфекціоністом ЦРЛ Азою Галиною Андріївною було прове-

дено лекцію «Убережи себе від ВІЛ». Для дівчаток 8-11-х класів змістовну лекцію по акушерст-

ву і гінекології підготувала лікар ЦРЛ Кухаренко Наталія Сергіївна.  

Дякуємо головному лікарю ЦРЛ  Гуськову Миколі Володимировичу та лікарям за плідну  

співпрацю. 

 

1 грудня – День боротьби зі СНІДом 
1 грудня відзначається Всесвітній день боротьби зі СНІДом. Цей день став одним з 

найбільш важливих міжнародних днів, пов'язаних з питаннями охорони здоров'я і однією з 
ключових можливостей підвищення інформованості, обізнаності з означеної проблеми,  а та-
кож Днем  вшанування пам'яті загиблих від хвороби.   

В Червонослобідській ЗОШ І-ІІІ ступенів №1 в цей День класними керівниками було про-
ведено години спілкування на тему : «1 грудня – День боротьби зі СНІДом».  Практичним пси-
хологом Рибчинською С.С. та соціальним педагогом Давиденко Г.В. організовано заняття за  
програмою «Особиста гідність. Безпека життя. Громадянська позиція» для учнів 8-х класів. Учні 
8-9-х класів під наставництвом педагога-організатора Бабак Л.В. стали учасниками флешмобу 
«Не варто боятися. Треба знати!», де використали емблему боротьби зі СНІДом – червону стрі-
чку. В такий спосіб підлітки висловили свою підтримку, співчуття і переживання тим, хто хво-
рий. 



 

Пригоди новорічної Ялинки 

До нас приходить Новий рік, 

Хай дасть здоров’я всім на вік, 

Нехай удача та успіх, 

Будуть щедрими для всіх. 

Саме такими словами розпочалася новорічна пригода красуні-ялинки, 

яку підготували учні 6-8-х класів для наймолодших школярів. Чого тут тіль-

ки не було!? І новорічні пригоди, і чарівні перетворення, і казкові подорожі. 

А які запальні пісні і танці підготували учні 3-4-х класів!  

Новорічні та різдвяні вітання лунали з уст Діда Мороза, Снігуроньки, 

новорічної Ялиноньки.  

  

Тиждень безпеки дорожнього руху 

З 13 по 17 листопада в Червонослобідській загальноосвітній школі  

І-ІІІ ступенів №1 було проведено Тиждень безпеки дорожнього руху. В рамках означе-

ного Тижня вчителями початкових класів та класними керівниками 5-11 класів проведе-

но Єдиний національний урок «Безпека на дорозі – безпека життя», вікторини та кон-

курси.  Заслуговує на увагу виставка малюнків серед учнів 1-6 класів, де кожна дитина 

проявила креативність у висвітленні тематики безпеки дорожнього руху. Вчитель укра-

їнської мови Тищенко Наталія Іванівна  написала диктант з учнями 7 класу з теми 

«Увага на дорозі!».  

Проведення тематичних заходів ще раз нагадало дітям, що безпека на дорозі 

– запорука життя і здоров‘я! 



Над випуском 

працювали: 

Бобух Богдан 

Баришев Валентин 

Кривенко Марія 

Манжула Денис 

Панасевич Анна 

Тамуров Дмитро 

Хорошун Вадим 

Керівники: Омельченко О.О., 

Величко С.В. 

          Вітаємо переможців та призерів районних 

олімпіад!   

Нещодавно закінчився ІІ (районний етап) Всеукраїнських учнівських 

олімпіад з базових дисциплін. Учні Червонослобідської загальноосвітньої 

школи вибороли 14 призових місць:  Євтушевська Юлія (7 клас, ІІІ місце з 

української мови), Нетахата Максим (8-А клас, І місце з англійської мови), Лавриненко Вероніка 

(8-Б клас, ІІІ місце з біології), Кириченко Олександр (9-А клас, І місце з біології), Толочко Окса-

на (І місце з астрономії, ІІІ місце з трудового навчання та української мови), Кикоть Антоніна (І 

місце з географії, ІІ місце з англійської мови, фізики, хімії, ІІІ місце з біології), Церковна Юлія (ІІ 

місце з економіки, ІІІ місце з географії). Вітаємо кращих учнів школи з перемогою. Щиро дякує-

мо творчим і креативним педагогам Гаврюшовій Л.М., Кузькіній С.Ю., Носаєвій І.П., Тарасенко 

З.В., Шупліній О.О., Тарапаті С.Ю., Мандрус І.М., Омельченко О.О., Бабак Л.В., Сіренко Л.В., 

які підготували переможців та призерів ІІ етапу олімпіад. 

Попереду ІІІ (обласний етап) олімпіад. Бажаємо учасникам та їх наставникам успіхів, на-

тхнення, творчих злетів та нових перемог.   

 Хай веселі дзвіночки 2018 року наповнять серця радістю, нехай яскраві вогники подару-

ють добру надію, а поруч нехай буде щаслива вдача цілий рік!  З НОВИМ РОКОМ!  


