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Міжнародний жіночий день (8 березня) є датою, яку відзначають у 

всьому світі, а в багатьох країнах цей день є національним святом. 

В переддень свята, хлопці нашої школи вітали дівчат, вчителів та 

обслуговуючий персонал віршами, піснями й танцями. Подарунками, були 

також, відеоролики з привітанням та квіти, які змайстрували гуртківці 

«Паперопластики». 

Шановні жінки, дорогі дівчата! Вітаємо Вас зі справжнім весняним святом 8 

Березня. Перші дні весни завжди приносять з собою багато сонця, усмішок, 

хорошого настрою. Бажаємо Вам, щоб це перше весняне тепло супроводжувало 

Вас кожен день, щоб радість від спілкування з близькими та дорогими людьми, 

зігрівала Вашу душу. Бажаємо Вам щастя та затишку в родинному колі, сімейного 

благополуччя та добробуту, нових успіхів та перспектив у професійній 

діяльності. 
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«Великий геній українського народу і цілого світу» 

9 березня, з нагоди святкування 202-ї річниці з дня народження Т.Г. 

Шевченка, було проведено літературно-музичне свято «Великий геній 

українського народу і цілого світу». 

Метою якого було: ознайомити 

учнів  зі  значенням  творчості  Т.Г.Шевченка  – поборника щастя й свободи 

українського народу; показати значимість постаті Кобзаря для всього людства; 

вшанувати пам’ять видатного художника слова, патріота України. На фото: 

шкільний бібліотекар К.П. Мойса та учні 5-го та 6-го класів. 

 

 

 



5 7                       Березень 2016 
 

Живе слово Тараса 

         11 березня у рамках проведення місячника української мови та літератури, 

та з нагоди святкування 202-ї річниці з дня народження Т.Г. Шевченка було 

проведено конкурс на краще декламування творів великого Кобзаря. Вшанування 

пам’яті видатного художника слова, патріота України - Т.Г.Шевченка; виховання 

любові до рідної мови, скарбів поетичного слова України; формування культури 

мовлення через красу й багатство рідної мови було головною метою заходу. У 

конкурсі взяли участь учні 5 – 6 класів. Переможців конкурсу відзначили 

нагородами. 

На фото: учні 5 – 6 класів та вчитель української літератури Ю.В. Сова під час 

проведення.  

Олександра Заїка 
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6
5 «У серці моїм Україна!» 

На завершення місячника з української мови і літератури та вшанування 

пам`яті Т. Г. Шевченка було проведено літературно-виховний захід на тему «У 

серці моїм Україна!». Гарною вступною промовою розпочала захід вчитель 

української мови О.М. Пархоменко. Учні 7-го класу добре підготували 

інсценізації до творів І.Я. Франка, Т.Г. Шевченка, Л. Українки та П. Глазового. 

Глядачі молодших класів із захопленням спостерігали за дійством та гучними 

оплесками подякували за цікаві, повчальні та приємні враження. 

На фото О.М. Пархоменко та учні 7-го класу. 

Яна Липовенко 
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Весняний «Суботник» 

12 березня учні та працівники ЗОШ №4 вийшли на традиційний весняний 

«Суботник». Долучатися до праці треба з дитинства і цьому вчать у нашій школі.  

Усі дружньою командою працювали над благоустроєм школи. Дні суботні 

видалися гарними. Весняний вітер і тепло сприяли загальному настрою учасників 

суботника. Було прибрано велику територію на шкільному подвір’ї та на 

закріплених територіях. Дякуємо всім за працю!  

Іра Сова 
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Обмін лідерами «Ми в гостях!» 

В рамках реалізації обласного проекту «Об´єднаймо школи» та з метою 

удосконалення у дітей-лідерів організаційно-комунікативних навичок, 

ознайомлення їх з організацією навчально-виховної роботи та станом викладання 

навчальних предметів в інших школах, 17-18 березня відбувся обмін лідерами 

шкіл. Наша школа обмінювалася з учнями ЗОШ № 5. До нас приїхали приємні та 

толерантні  учні. Вони провели гру «я люблю свою Україну», на якій учні нашої 

школи показали свої знання та патріотичність. Лідери нашої школи провели 

ознайомлювальну екскурсію по школі, на перервах між уроками проводили 

цікаві ігри: провели знайомство з гостями у грі «Ім’я - асоціація» та грали в цікаву 

та веселу гру «Принцеса – лицар – дракон». Педагог-організатор Г.В. Вергун 

провела МК з учнями ЗОШ №5 по виготовленню помпонів з паперу, які потім 

подарували гостям. На кінець навчального дня учні обмінялися долонями 

дружби, на який написали свої враження та побажання. 

З метою ознайомлення із організацією навчально-виховної роботи та станом 

викладання навчальних предметів в інших школах, наші учні їздили у ЗОШ №5.  

Протягом дня діти відвідували уроки й ознайомилися з школою та її учнями. 

Наші учні провели батл між хлопцями та дівчатами у грі «Хто кмітливіший?», в 

якій перемогли дівчата. Наприкінці робочого дня лідери школи № 5 провели 

цікаву гру з шоколадкою, яку потім з іншими ласощами подали до чаювання. Учні 

обох шкіл дуже здружилися, так як ці два дні залишили приємні враження від 

знайомства з новими дітьми та новими ідеями. 

Олександра Заїка 
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«Олімпійське лелеченя» 

31 березня учні 5-6 класів взяли участь у районному етапі спортивної гри 

«Олімпійське лелеченя». Учні нашої школи приймали участь у вікторині на 

олімпійську тематику, естафеті та презентували свою команду. Назва нашої 

команди була «Невгамовні», а девіз: «Раз, два, три, чотири в ногу, невгамовним 

дай дорогу! Хто іде? Ми йдемо! Весело ми живемо, сумувати ніколи, бо ідуть 

канікули!».  

Спортивне свято закінчилося, нагороди отримані, визначили переможців, 

але це не головне. Важливо те, що діти чекатимуть наступного року, щоб 

отримати позитивні емоції, неймовірні враження і знову відчути яскраві моменти 

спортивних змагань, ще більше пізнати інтерес до фізичної культури і спорту і, 

тим самим,  ще трохи відчути себе юними олімпійцями!  

На фото: Т.П. Поперечна та учні 5-6 класів. 

Руслана Бандура 

 

 


