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ДЕНЬ ГІДНОСТІ ТА СВОБОДИ 

Україна – це територія гідності та свободи. Такими 

нас зробила не одна, а дві революції – Майдан 2004 року, 

який був Святом Свободи, і Революція 2013 року – Рево-

люція Гідності. Щорічно 21 листопада ми, українці, від-

значаємо День Гідності та Свободи.  

В Червонослобідській загальноосвітній школі І-ІІІ 

ступенів №1 в цей день було проведено захід для учнів 8-

11 класів «Ми -  майбутнє квітучої України».  В ході за-

ходу кращі учні школи поклали квіти до меморіальної до-

шки Іллі Іделя, Героя АТО. Учні 5-11  класів стали актив-

ними учасниками акції "Живи, Україно, живи для краси», 

під час якої кожна дитина мала змогу уквітчати деревце – 

символ сім‘ї, родини, символ єдності поколінь, благопо-

луччя і процвітання –  своїми мріями, побажаннями. І так 

хочеться, щоб сьогодні наша вільна, незалежна, мальовни-

ча Україна ожила й розквітла від щирих намірів наших ді-

тей. 

 

  

 



1 грудня – Всесвітній 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 рамках Всеукраїнської акції «16 днів 
проти насильства» до Дня боротьби зі СНІДом   класними керівниками було проведено тема-
тичні години спілкування. Учні 9-10-х класів під наставництвом педагога-організатора Бабак 
Л.В. стали учасниками флешмобу «Не варто боятися. Треба знати!», де використали емблему 
боротьби зі СНІДом – червону стрічку. В такий спосіб підлітки висловили свою підтримку, 
співчуття і переживання тим, хто хворий. 

 

БЛАГОДІЙНИЙ ЯРМАРОК 

Що таке добро? Для однієї людини — це по-

смішка, подарована перехожим. Для іншого — 

п’ять гривень, сплачені на касі незнайомою люди-

ною, коли не вистачило грошей на купівлю хліба. 

Для третього — це добра порада друга. Доброта 

може виражатися по-різному. Головне, що вона 

несе позитивний результат і дарується тільки від 

чистого серця. 

 Сьогодні, 3 грудня, в Міжнародний день 

людей з інвалідністю, свою доброту і тепло сер-

дець продемонстрували учні 1-4-х класів, які стали організаторами благодійного ярмарку 

«Добро починається з тебе, добро починається з мене». До його проведення долучилися уч-

ні основної та старшої школи, вчителі, представники батьківської громадськості. Кошти, 

вилучені від ярмарку, підуть на придбання новорічний подарунків дітям пільгових катего-

рій.  

Дякує всім за теплоту, доброту та милосердя. Давайте робити добрі справи разом!    

 



День Святого Миколая! 

Хто не знає про Святого Миколая? Малий і старий 

знає про нього! Щороку він приходить у кожну госпо-

ду з миром і дарунками. Для маленьких стає чарівною 

казкою, коли невидимо з̓являється вночі і кладе під 

подушку такі бажані гостинці. Виростають діти – і 

добра казка зникає, а Миколай залишається. 

19 грудня для учнів 1-2-х та 3-Б класів в нашій школі 

відбулося свято Миколая. Малята дізналися багато ці-

кавого про те, хто ж такий Святий Миколай, співали 

пісні, розповідали вірші, грали в цікаві ігри. 

В цей день учні 1-А,1-Б та 1-В класів відсвяткували ще одну подію 

– перші 100 днів навчання в школі. За ці 100днів діти згуртувалися, 

навчилися дружити, читати, рахувати, відповідати на запитання, ма-

лювати, співати, танцювати… Хоч 100 днів – це дуже маленька час-

точка із життя дитини в школі, але вони їх прожили немарно, чим і 

похвалилися перед старшими товаришами. Учні1-х класів продемо-

нстрували свої знання, кмітливість, вміння бути гідними звання 

школяра, за що отримали вітальні листівки-чобітки. 

До дітей на свято завітав казковий Миколай та його помічники в 

особі отця Віталія, представники сільської ради, отець Олександр, 

які подарували дітям солодкі подарунки. З вітальним словом звер-

нувся до дітей директор школи Самохотов А.О. 

НОВИЙ РІК НА ПОРІГ 
Чудове новорічне свято дарували сьогодні учням 1-4-х 

класів Червонослобідської загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів №1 старшокласники. Дітей вітали Дід Мороз і 

Снігуронька, запальні танці демонстрували казкові ельфи 

і гноми, веселими піснями звеселяли присутніх Снігуро-

нька та ансамбль «Веселі нотки». Найцікавішими були но-

ворічні ігри та розваги для малечі, влаштовані чарівними 

гномами… 



Обдаровані діти – майбутнє України 
Давня китайська мудрість стверджує: «Шлях в тисячу миль завжди починається з пер-
шого кроку». Свій перший крок до мрії, успіху зробили креативно мислячі, розумні, 
талановиті, красиві, мрійливі, сильні школярі Червонослобідської загальноосвітньої 
школи І-ІІІ ступенів №1, взявши участь і здобувши перемоги на районному етапі Все-
українських предметних олімпіадах. Їх, обдарованих учнів — цвіт української нації, 
радо привітав з новорічними святами та Різдвом директор школи Самохотов А.О. і 
вручив солодощі.  
Велике спасибі наставникам-педагогам, які підготували переможців та призерів район-
них олімпіад з базових дисциплін, та батькам за їх прекрасних дітей. 

Над випуском працювали: 

Бобух Богдан 

Баришев Валентин 

Кривенко Марія 

Манжула Денис 

Панасевич Анна 

Тамуров Дмитро 

Хорошун Вадим 

Керівники: Омельченко О.О., Величко 

С.В. 

 

Новорічний хепенінг 

Новий рік – одне з найдавніших і найпопулярніших календа-

рних свят. Це, мабуть, єдина подія, яку протягом століть що-

річно відзначають у всіх країнах і на всіх континентах, яку 

знають, люблять і яку з нетерпінням чекають люди, різні у 

своїх етно-національних традиціях і релігійних переконан-

нях. 

Незважаючи на те, що Новий рік - одне з небагатьох 

свят, що об`єднує все людство, за всіх часів у різних народів 

існували й існують свої традиції зустрічі Нового року та своя 

святкова атрибутика. Тому у нашій школі був проведений но-

вий інтерактивний захід «Новорічний хепенінг». Учні 8-11 

класів представляли традиції зустрічі Нового року різних 

країн світу: Японії, Індії, Америки, Італії та України. Чого 

тут тільки не було!? І новорічні пригоди, і чарівні перетво-

рення, і казкові подорожі, і смачні страви. А які запальні піс-

ні і танці підготували учні 8-11 класів! Всі учасники отрима-

ли море позитивних емоцій і вражень. 


