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Здрастуй, Країно дитячих мрій! 

3 вересня 2018 року в Червонослобідській загальноосвітній школі І-ІІІ ступе-

нів №1 відбулося свято «Країна дитячих мрій», присвячене Дню Знань та святу 

Першого дзвоника. Цього року школа гостинно відкрила двері до чудової  Країни 

Знань учням 1-А, 1-Б та 1-В класів, один з яких (1-А клас, вчитель початкових кла-

сів Тимошенко С.Г.) буде навчатися за науково-педагогічним проектом «Інтелект 

України». Радість першовересневого свята разом з учнями та педагогами розділи-

ли і гості: виконуюча повноваження сільського голови Дубовик Юлія Андріївна, 

головний лікар Черкаської ЦРЛ Гуськов Микола Володимирович, представник уп-

равління ДСУНС, майор служби ЦЗ Кравченко Віталій Іванович та тренер коман-

ди по  пожежно-рятувальному спорту Дубина Ігор Іванович. 

   Першокласники на святі продемонстрували логотип Нової Української шко-

ли та з великим задоволення забили свій перший гол у ворота на новому спортив-

ному майданчику. Сподіваємось, що цей гол стане своєрідним  талісманом для пе-

ршачків і допоможе опанувати нові навчальні програми протягом усіх дванадцяти 

років навчання. 

Всім учням  та педагогам  школи бажаємо міцного  здоров‘я, наснаги та творчих 
успіхів і злетів. Навчальний 2018-2019 рік розпочато!  



СПОРТ - ЦЕ СИЛА І КРАСА 

З 10 по 14 вересня 2018 року в Черво-

нослобідській загальноосвітній школі І-ІІІ 

ступенів №1 було організовано і проведе-

но Олімпійський тиждень у рамках свят-

кування Дня фізичної культури і спорту. 

До його проведено долучилися як учні, 

так і вчителі та батьки. Найцікавішими ви-

далися змагання «Старти надій»  серед уч-

нів 6-7-х класів та спортивне свято «Тато, 

мама і я – спортивна сім‘я» для учнів 1-2-

х класів. Організаторами означених заходів стали не лише вчителі фізично-

го виховання Прокопенко Ю.І., Дідук О.С., початкових класів, а й батьки. 

Діти та дорослі позмагалися в силі, спритності, витривалості та отримали 

масу позитивних емоцій.  

Дякуємо представникам батьківської громадськості, вчителям початко-

вих класів Крутінь С.І., Шевченко Т.М. , вчителям фізичного виховання за 

організацію і проведення  свята. 

Змагання ще раз довели, спорт – це запорука здоров‘я! 



ГОЛУБ МИРУ 

      Ми у мирі хочемо зростати! Хай процвітає мир і дружба у нашій 

державі! 

Нехай у кожному домі  панує мир та злагода! Кожна дитина має пра-

во на мир!  

Саме такі гасла звучали  з уст дітей Червонослобідської загальноос-

вітньої школи І-ІІІ ступенів № 1 21 вересня в Міжнародний день ми-

ру.  В цей день молодші школярі підготували проекти «Голуб миру», 

учні 5-9-х класів стали ініціаторами флешмобу «Хай Голуб миру на землю зійде». Учні 10-11 

класів організували і провели Урок миру для учнів 5-х класів. Найцікавішим видався інтерак-

тивний захід «Голубко біла, ти лети у світ, 

Хай буде мир у небі голубому!», де учні на власноруч вирізаних голубах писали найзаповітні-

ші мрії і прикріплювали їх до білих голубок, щоб ці дитячі мрії почули, побачили, і вони 

обов‘язково здійснилися.  

Означені заходи ще раз довели, що найголовніше сьогодні для кожного із нас – це блаки-

тне небо над головою, яскраве, не затуманене сонце, щирі і щасливі посмішки дітей. 

Хай літають завжди журавлі,          

Колоски видзвонюють налиті,          

Ми за те, щоб мир був на землі          

Для усіх дітей на цілім світі.          

 



ДЕНЬ УЧНІВСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ 

Щороку, у першу неділю жовтня, в усіх школах радісно вітають учителів із професій-

ним святом — Днем вчителя. Це прекрасна нагода подякувати їм за невтомну працю і безмеж-

не терпіння.  

Привітати педагогів Червонослобідської загально-

освітньої школи І-ІІІ ступенів №1 з їхнім професійним 

святом вирішили і лідери учнівського самоврядування. 

Саме вони напередодні свята організували і провели в 

навчальному закладі День учнівського самоврядування. 

З обов‘язками директора школи блискуче впорався Ки-

риченко Олександр, учень 10 класу. Його помічниками в 

цей день стали Давиденко Владислав та Купрієнко Вла-

дислав, учні 10 класу, які виконували обов‘язки заступ-

ників директора. Молода команда керівників чітко узго-

дила роботу, тому уроки, що проводили учні 9-11 класів, були ефективними і водночас креа-

тивними.  Своїми враженнями учні-вчителі поділилися на оперативній нараді при директору.  

День учнівського самоврядування видався цікавим не лише для учнів, а й для педагогів. 

Адже робота вчителя дасть позитивний результат лише тоді, коли вона буде базуватися на за-

ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ УРОК ДОБРОТИ 

4 жовтня відзначався Всесвітній день тварин. В рамках означеного дня в Червонослобід-

ській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів №1 було організовано і проведено Всеукраїнський 

урок доброти. Учня 1-11 класів разом зі своїми наставниками обговорювали проблеми гу-

манного ставлення до тварин, відповідального поводження з домашніми улюбленцями, піклу-

вання про них, допомоги безпритульним тваринам то-

що. Крім того, учні підготували змістовні вікторини 

«Брати наші менші», кросворди «Чи знаєш ти свого 

домашнього улюбленця?», малюнки.  Найцікавішими 

стали фотовиставки та виставки чотирилапих. Діти з 

великим задоволенням розповідали про своїх хвоста-

тих і вусатих друзів.  

Дякуємо всім, хто долучився до проведення Уроку до-
броти. Віримо, що наші друзі менші в безпеці і про 
них є кому дбати. 



Козацька держава- наша гордість і слава 

14 жовтня – день, багатий на свята. Всі православні 

християни відзначають велике релігійне свято - День Пок-

рови Пресвятої Богородиці, а також ми святкуємо День ко-

зацтва та  День захисника України. Відзначили ці знаменні 

дати учні 1-11 класів  Червонослобідської загальноосвіт-

ньої школі І-ІІІ ступенів №1, які представили свої творчі 

проекти:  молодші школярі готували проекти 

«Козацькому роду нема переводу», присвячені Дню коза-

цтва; учні основної школи запропонували проекти 

«Захисник Батьківщини – вірний син України» (до Дня 

захисника України); учні 9-11-х класів продемонстрували 

роботи «Україна – європейська держава».  Техніка вико-

нання робіт була довільною, а тому свої вміння та майсте-

рність діти показали у квілінгу, паперопластиці, бісероплетінні, художній аплікації тощо.  Ко-

жний проект вирізнявся креативністю, оригінальністю та вишуканістю. Дякуємо учням, вчи-

телям та батькам за таку чудову виставку.  
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