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Вітаємо з нагородою! 

24 січня в Черкасах урочисто відзначили 65 - річчя 
утворення Черкаської області.  В Черкаській обласній філа-
рмонії відбулися урочистості, де учениця Червонослобідсь-
кої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №1 Рідченко 

Каріна Ігорівна була нагороджена почесною відзнакою 
«Черкаській області – 65 років». Ми щиро вітаємо Каріну із 
цією нагородою і зичимо міцного здоров‘я, удачі, нових до-
сягнень і відкриттів та творчих злетів! 

Творити добро – це так просто! 

28 січня 2019 року в Червонослобідській загальноосві-

тній школі І-ІІІ ступенів №1 в рамках декади класних 

керівників було проведено КТС: благодійний ярмарок 

«Добро починається з мене, добро починається з те-

бе», організаторами якого стали учні 5-11 класів. Кож-

ний учнівський колектив серйозно і відповідально від-

нісся до проведення ярмарку. Кошти від означеного за-

ходу буде використано для придбання медикаментів 

для наших захисників в зоні АТО. 

Дякуємо учнівським колективам, вчителям, батьківсь-
кій громадськості за активну участь в організації і проведенні ярма-
рку. Велике спасибі учням 5-А та 7-А класів, які стали найактивні-
шими учасниками заходу.  Сподіваємось, що ця добра справа учнів 

нашої школи доповнить ту скарбничку добрих справ, від яких нам 
стане краще і щасливіше жити в світі.  



День Соборності України 
 
Державне свято День Соборності України учні Чер-

вонослобідської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 
№1 відзначили урочисто та патріотично. Для школярів 5-
11 класів були проведені тематичні уроки національно-
патріотичного спрямування: «Єднання заради Незалежно-
сті», «Соборна мати Україна - одна на всіх, як оберіг», а 
також вікторина «Як я знаю Україну?».  Молодші школярі 
пригадали історію цього свята під час ранкових зустрічей 
та на інформаційних хвилинках. У шкільній бібліотеці була організована тематична вистав-

ка літератури «Тільки в єдності наша сила».     
 Лідери учнівського самоврядування стали ініціаторами та 
організаторами фотовиставки серед 5-11 класів, яка 
пройшла під назвою «Вона – наш витвір, наша мрія, со-
борна, вільна Україна». Діти представили фотографії 
найвизначніших куточків України, історичних пам‘яток, 
видатних постатей тощо. Ця виставка ще раз допомогла    
відчути дух дружби, свободи і гордості за нашу неподіль-
ну, незалежну, вільну державу. 

Вшанування Героїв Небесної Сотні 

20 лютого – День пам‘яті Героїв Небесної Сотні. Учні Червонослобідської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів №1 в цей день провели акцію «Стрічка сердець», учні 9-11 класів організува-

ли лінійку-реквієм, під час якої зачитали листи Героям Небесної Сотні, написані власноруч. На за-

вершення заходу учні поклали квіти до меморіальної дошки Герою АТО, випускнику школи Іллі 

Іделя. Слава Героям! 

Кожне слово моє, як криця, 
Не із сталі кую його, 

Щоб ти міг ним від кулі закритися 
І від снаряда ворожого. 

 
В кожну літеру сонце вкладаю, 
Міць зимову і ніжність весни, 
Дзвінкість літнього водограю 

І дитячі солодкі сни. 

Запах дому і хліба духмяність, 
Переливний дитячий сміх. 

Колискову тихеньку мамину 
І лапатий пухнастий сніг. 

 
Все це міцно скую сміливістю, 

Дрібку мужності, жменьку добра. 
І безмежної віри, що вистоїш, 

І любові сповна додам. 
 

Ти листа поклади до серця 
І відчуй цей потужний гарт. 

Повернися живим з лелеками, 
Я чекаю тебе, солдат! 

Шупліна Поліна, учениця 10 класу 



СЕРЦЕ ЛЮБОВІ І ДОБРА 

Для кохання не існує вчора, кохання не думає про завтра. Воно жадібно тягнеться до нинішнього 

дня, але цей день потрібен йому весь, необмежений, незатьмарений. Чомусь спали на думку саме ці сло-

ва відомого німецького поета  Генріха Гейне і саме в День Святого Валентина.  

14 лютого в Червонослобідській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів №1 святкували по-особливому. 

Музичну платформу «Любов врятує світ» для учнів та вчителів подарували десятикласники. Лідери уч-

нівського самоврядування запропонували педагогам та працівникам школи святковий гороскоп. Родзин-

кою Дня стала акція «Серце до серця», до якої долучилися як вчителі, так і діти. Під керівництвом педа-
гога-організатора Лариси Василівни Бабак всі охочі виготовили чудове Серце Любові і Доброти. Хай во-

но зігріє кожну дитячу і  дорослу душу, додасть кожному із нас ще більше любові, тепла, толерантності, 

добра, затишку і миру.  

Разом ми переможемо! 

Саме під таким гаслом в стінах Червонослобідської загальноос-

вітньої школи І-ІІІ ступенів №1 було організовано і проведено акцію 

«Разом ми переможемо!» На кошти, зібрані в ході благодійного ярма-

рку, було придбано необхідні медикаменти для наших захисників, які 

перебувають в зоні АТО. На лінійці для учнів 5-11 класів перед учня-

ми, вчителями виступив Володимир Пожидаєв, механік-водій окремої 

танкової бригади, який подякував дітям за допомогу і подарував для 

бібліотеки нашого навчального закладу збірку власних віршів під на-

звою «Вірші написані в АТО». Голова правління учнівського само-

врядування школи Влад Купрієнко передав Володимиру Пожидаєву 

малюнки, обереги, які підготували молодші школярі для захисників.  

Так хочеться вірити, що завдяки спільним зусиллям і дорослих, 

і дітей на нашій землі скоро настане такий довгоочікуваний МИР! 



Міс і  Містер Школи -2019 

Із чим у кожного із нас асоціюється слово весна? Для одних весна – це краса, для інших – 

кохання, романтика. Я впевнена, що  для більшості  весна асо-

ціюється зі святом 8 Березня. У цей день людство вшановує жі-

нку: жінку-матір, жінку-кохану, жінку-берегиню життя на Зем-

лі.  

Напередодні цього чудового свята в стінах Червоносло-

бідської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №1 за ініціати-

вою лідерів учнівського самоврядування вперше було організо-

вано і проведено цікаву конкурсно-розважальну програму 

«Міс і Містер Школи-2019», в якій брали участь найчарівніші 

леді 8-11 класів та справжні джентльмени 8-11 класів.      Ком-

петентному журі досить важко було визначитись, адже кожна 

із конкурсанток і кожен із конкурсантів були достойні найпоче-

сніших титулів.   

Найбільше голосів журі віддало Мельник Марії, учениці 

11 класу, яка стала «Міс Школи – 2019», серед хлопців титул 

«Містер Школи – 2019» виборов Буша Ростислав, учень 9-А 

класу. 

Дякуємо учасникам за активну участь у конкурсі, пред-

ставникам батьківської громадськості, велике спасибі педаго-

гу-організатору Бабак Л.В. за підготовку конкурсної програ-

ми, Компанійцю В.О., вчителю інформатики, за організаційне 

забезпечення заходу, вчителям початкової школи Лелеко Ю.О. 

та Дядюрі А.В., керівнику вокального гуртка Яковенко Л.В. та 

її вихованцям, які дарували хороший настрій впродовж усього свята своїми піснями. 

Хай цьогорічна Весна дарує всім лише море позитиву, романтичні зустрічі, а серця нехай 

переповнюються від щастя та кохання!     

                       Вітаємо команду ДЮП «Гарячі серця»!  
Сьогодні в Будинку культури села Червона Слобода відбувся ра-
йонний фестиваль дружин юних пожежних. Червонослобідську 
загальноосвітню школу І-ІІІ ступенів №1 представляла команда 
«Гарячі серця». Красуні-дівчата змагалися у конкурсах «Візитка», 
«Рятувальна реклама» та домашнє завдання «Завжди й усюди – 
безпеці бути!». Дівчата продемонстрували свою креативність, 
творчість, неординарність і посіли ІІ загальнокомандне місце. 
МОЛОДЦІ! Ви, наші красу-
ні, - НАЙКРАЩІ! 
Дякуємо організаторам за 
проведений захід, нашим 
вболівальникам за підтри-
мку, талановитим співакам 
за чудові пісні, які додали 
фестивалю ще більшого за-
палу і святковості.  



   

      Екскурсія до міста Одеса 

Шкільні екскурсії — чудова можливість дізнатися багато нового і 

цікавого про міста країни. Це — спілкування з однокласниками і 

друзями в невимушеній обстановці, коли є можливість проявити 

самостійність далеко від дому, батьків, подивитися, як живуть лю-

ди в інших містах і куточках Землі. Шкільні екскурсії — це ті події, 

які пізніше згадуються все життя. 

         27 березня учні 8 та 9 класів Червонослобідської ЗОШ І-ІІІ 

ступенів №1 відвідали унікальне місто України - Одесу. Під час екскурсії дітей вразила краса та непо-

вторність архітектури, європейська культура, доброзичливість людей. Школярі із захопленням прохо-

дили  вулицями старого міста, відвідали історичні місця Одеси. 

На думку дітей, Одеса — це місто, у яке не можна не закохатися з 

першого погляду, вона вражає своєю величчю, красою, високою 

культурою. Під час подорожі учні та педагоги  відвідали одеські 

катакомби, оперний театр, арт-кафе воскових фігур. 

        Одеса - це старі будинки, що тісняться між собою, показую-

чи дивовижні фасади, затишні вулички, вимощені бруківкою, ра-

зом з чарівними ліхтарями створюють неповторні відчуття. Ніби 

ти повернувся у часі на сто-двісті років. Все дихає старовиною. 

Вражають дрібні крамниці, майстерні, кав’ярні, кафе та ресторани, що розкидані тут в неймовірній кі-

лькості. 

      Учні побачили більшість відомих пам’яток: пам’ятник апельси-

ну, дюку Рішельє, будинок з однією стіною, оперний театр, міську 

мерію, Одеський порт, пройшлися знаменитими Потьомкінськими 

сходами, вулицею імені Остапа Бендера, насолодитися красою і ве-

личчю багатьох храмів. 

      Найкрасивіша ж Одеса саме після заходу сонця біля Чорного мо-

ря. Де ввечері запалюються численні ліхтарі, створюючи теплу зати-

шну атмосферу, а лагідні хвилі зачаровують своєю красою. 

      Сподіваємося, що дана екскурсія дасть початок гарній традиції 

відвідувати дивовижні міста України учнями Червонослобідської інноваційної  школи І-ІІІ ступенів 

№1. 

Над випуском працювали: 

Бобух Богдан, Баришев Валентин, Кривенко Марія, Манжула Де-

нис,Панасевич Анна, Тамуров Дмитро, Матазова Олександра, Пе-

ревузник Анна 

Керівники: Омельченко О.О., Величко С.В. 


