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На сучасному етапі розвитку освіти одним із голов-

них завдань є завдання не лише навчити дитину, а й 

виховати в неї найкращі людські якості та почуття. 

Саме методом виховання патріотизму, людяності, до-

бра і милосердя став благодійний ярмарок «Добро 

починається з тебе, добро починається з мене», орга-

нізований і проведений  в школі за ініціативи членів 

учнівського парламенту. До акції долучилися як учні, 

так і вчителі та батьки. На зібрані кошти для бійців з 

зону АТО було придбано необхідні продукти харчування. 

Зі слова подяки до учнів звернулися Потапенко  Юрій Іванович, 

учасник бойових дій з лютого 2015 по квітень 2016 року Національ-

ної гвардії України (ІІ батальйон перша рота спеціального призначен-

ня) та Бевзенко Костянтин Дмитрович, координатор громадського 

об‘єднання «Наш батальйон». 

Означена акція ще раз довела, що милосердя і людяність – це не 

лише слова, а й щоденна праця кожного над собою. Тільки в єдності, 

тільки разом наша Україна буде вільною, сильною, квітучою, а голов-

не – незалежною.  



 

НЕБЕСНА СОТНЯ У ВИРІЙ ПОЛЕТІЛА 

 

                   Небесна Сотня …Юнаки, батьки 

                   Їх імена мені ніколи не забути. 

                   Вони ж за мене полягли, 

                   Так як і ті, що захищали Крути. 

                   Щемить у грудях, і душа болить 

                   За долю мого рідного народу. 

                   Але у серці іскра ще горить, 

                   І не втрачаю віру у свободу. 

Саме такими словами розпочався захід в Чер-

вонослобідській загальноосвітній школі І-ІІІ 

ступенів №1 для учнів 8-11-х класів по увічненню пам‘яті Героїв Небесної Сотні, на якому 

були присутні голова Черкаської районної державної адміністрації Яріш Анатолій Анатолі-

йович та  начальник  відділу освіти ЧРДА Григорчук Людмила Василівна. 20 лютого назавж-

ди увійде в історію України як День жалоби і пам‘яті.  

До учнівської молоді звернулися голова районної адміністрації Яріш Анатолій Анато-

лійович та директор школи Самохотов Анатолій Олександрович. 

Присутні вшанували пам‘ять Героїв Майдану, героїв АТО, мирних жителів, які поляг-

ли в неоголошеній війні на Сході України, хвилиною мовчання. На завершення кращі учні 

школи Кикоть Антоніна, Кириченко  Олександр разом з директором школи Самохотовим 

А.О., головою районної адміністрації Ярішем А.А. та начальником відділу освіти Григорчук 

Л.В. поклали квіти до меморіальної дошки Іллі Іделя, випускника школи, героя АТО. 

Небесна Сотня – це біль і гордість, це сльози і душевний щем вдячності за те, що вони 

зробили для нас. Вічна пам‘ять Героям Майдану! 

 

 



 

Екскурсія до Київського національного  

університету культури і мистецтв.  

27 березня на учнів 11 класу Червонослобідської ЗОШ №1 чекала захоплююча по-

дорож до столиці нашої Батьківщини – міста Києва. Перед випускниками гостинно 

відкрилися двері Київського національного університету культури і мистецтв. Ме-

тою зустрічі є профорієнтація учнів Черкаського району.  

Співробітники ВУЗу гостинно зустріли дітей: організовано безкоштовний доїзд, сні-
данок, обід, цікаві змістовні екскурсії кабінетами та лабораторіями університету. 
Перед майбутніми студентами виступив зірковий, неодинарний, яскрава особис-
тість, супермотиватор – Михайло Поплавський. Ректор вивів формулу лідера, якою 
може скористатися кожен. Під час екскурсії майбутні абітурієнти переконалися, що 
університет культури – це атмосферний богемний виш, з потужним професорсько-
викладацьким складом, дружніми стосунками і викладачами, креативом, інноваці-
єю. Дякуємо координатору  поїздки, завідуючій кафедри балетної хореографії - На-

дії Олександрівні за цікаву екскурсію.                                                  



                                                          

Тиждень  «Світ без насильства» 
 

На виконання річного плану роботи школи, з метою формування у дітей та учнівської молоді по-
зитивної мотивації щодо здорового способу життя, попередження правопорушень та насильства 
в навчальному закладі  проводився тиждень  «Світ без насильства».  
У школі організована виставка книг, брошур щодо основ толерантності, запобігання жорстокій 
поведінці, конфліктам (бібліотекар школи Овчаренко Т.А.). 
Вчителі української мови та літератури написали з учнями твори на тему «Мій улюблений світ 
без насильства». Ця тема знайшла свій відгук і у власних дитячих поезіях. Переможцями стали: 
Кикоть Антоніна , Толочко Оксана (10 клас). 
Соціальний педагог школи Давиденко Г.В. та практичний психолог Рибчинська С.С. з метою ви-
роблення знань і умінь у визначенні ознак фізичного, психологічного чи сексуального насильства 
над дітьми та профілактики цього явища виступили перед учителями на інформаційно-
методичній нараді при директору з повідомленням «Що таке насильство» та показом презентації 
«Як зберегти життя дитини», на методоб?єднанні класних керівників «Форми жорстокого пово-
дження з дітьми». Вони ознайомили педагогів з документами, у яких визначені напрями діяльно-
сті органів та закладів освіти щодо попередження насильства.  
Психологічною службою проведено години спілкування на тему «Життя людини – найвища цін-
ність» (8-мі класи), заняття з профілактики торгівлі людьми із використанням настінних ігор 
«Галопом по Європах!», «Рожеві окуляри» (8-11-ті класи), профілактичні заняття з використан-
ням коміксу на тему «Твоє життя – твій вибір» (6-7-мі класи).  
Класні керівники провели змістовні виховні години на  тему: «Насильство. Його ознаки і наслід-
ки», «Права дітей» (5-11 класи). 
З метою поглиблення знань батьків з питань запобігання насильству та надання інформації про 
види насильства і способи їх уникнення практичним психологом  Рибчинською С.С. та соціаль-
ним педагогом школи Давиденко Г.В. проведені виступи із використанням презентації на клас-
них батьківських зборах на тему «Що таке насильство та недбале ставлення до дітей», «Правові 
аспекти захисту від насильства» (2-гі клас). 
Ця тема знайшла своє відображення і в малюнках на асфальті «Світ навколо нас». В конкурсі 
брали участь учні 5-8 класів. Переможцями стали: 
- І місце -  8-А, 6-А, 6-Б класи; 
- ІІ місце – 8-Б, 5-ий класи; 
- ІІІ місце – 7-ий клас. 
Учні 5-11 класів взяли активну участь у виставці емблем тижня та виготовленні тематичних бук-
летів.   
Спеціалістами психологічної служби проведено заняття з елементами тренінгу «Захист від жорс-
токого ставлення» (9-ті класи). 
Цікаво пройшов фестиваль психологічних театрів «Мій улюблений світ без насильства» (6-9-ті 
класи). Переможцями стали 6-А та 8-А класи (І місце), ІІ місце посіли соціально-психологічні те-
атри 9-А, 9-Б та 6-Б класів, ІІІ місце – учні 7-ого класу. 
Учні 1-4 класів взяли активну участь у конкурсі-виставці колажів «Щасливе дитинство» 


