
 

 
 

Учнівське самоврядування є організацією, що складається з людей, створена людьми і для 
людей, а учні Є людьми!  
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Шановна учнівська громадо!!! Центр 

учнівського самоврядування «Країна Веселкова» 

вітає усіх зі святом молодості, краси та кохання – 

Днем Святого Валентина! Кохання – це 

найпрекрасніше на землі почуття, воно надихає і 

окрилює! Про нього стільки було вже сказано 

поетами та філософами, проте ніхто і досі не 

зрозумів його істинну суть. Любов існує завжди, 

світовий прогрес не у силі змінити чи спростити її. 

Отож, закохуйтесь, радійте життю, але пам’ятайте, 

що любов це завжди відповідальність, тому треба 

стати гідним такого почуття! Саме творчих злетів і 

натхнення, що йде від кохання, вам усім бажає 

центр учнівського самоврядування «Країна 

Веселкова»! 

Аби полюбити, не потрібні ані гроші, ані 

талант, ані розум, достатньо просто серця, яке може 

відчувати,  а воно є в кожного з нас. Кохання – це 

все. І це все, що ми знаємо про нього. 

 Емілі Дікенсон 

  

 Головний редактор газети “СМС-ка” 
Ковальчук Лiза 
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Наші новини  
День Цивільного Захисту 

9 лютого в нашій школі було проведено День цивільного захисту.  

Класні керівники провели з учнями інструктажі. Пояснили правила поведінки в надзвичайних 

ситуаціях. Також відбулася планова евакуація дітей в укриття, яке знаходиться на території школи.  

День Святого Валентина 
13 лютого напередодні Дня Святого Валентина  у нашій школі члени учнівського 

самоврядування організували святкову пошту. Всі охочі могли надіслати своїм друзям і коханим 

листівки з привітаннями. Листоношами-валентинчиками були учні 7 класу. Діти отримали масу 

позитивних емоцій, багато листівок отримали і наші вчителі. 

Естафета «Прапори з АТО» 

  16 лютого представники Рокитнянської ЗОШ І-ІІ ступенів № 5 урочисто передали нашій школі 

Прапори з АТО, підписані нашими співвітчизниками, які захищають цілісність і суверенність України.  
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Наші новини  
Зустріч з Андрієнком Ю.А. 

15 лютого минуло 26 років із дня виведення військ з Афганістану. Але ця війна назавжди 

залишиться болем у серці нашого народу.  

Війна закінчилась. Багато молодих воїнів-інтернаціоналістів були нагороджені орденами і 

медалями, але найвищою нагородою тих, хто уцілів — є життя, а для загиблих - пам'ять.  

20 лютого в нашій школі відбулась зустріч з Андрієнком Юрієм Анатолійовичем, який є головою 

Рокитнянської районної організації Української спілки ветеранів Афганістану (воїнів-інтернаціоналістів). 

Учні 7, 9 класів зосереджено слухали його розповіді про Афганістан та АТО, про минуле та 

сьогодення. 

Школярі мали можливість почути відповіді на всі питання, які їх цікавили. 

200-річчя з дня народження Михайла Вербицького 
20 лютого наша школа відзначила 200-річчя з дня народження Михайла Вербицького та 150-у 

річницю першого публічного виконання національного гімну. 

Відбулася урочиста загальношкільна лінійка, наприкінці якої учні школи, одягнені у вишиванки, 

виконали Державний Гімн України.  

Також, протягом тижня відбувся конкурс малюнків «Україна – єдина країна!».  
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Наші новини  
Міжнародний день рідної мови 

20 лютого до Міжнародного дня рідної мови було проведено тематичні уроки, години поезії, 

свято рідної мови, книжково-ілюстративна виставка «Яке прекрасне рідне слово!».  

Також, напередодні, 19 лютого в нашій школі відбулась зустріч учнів 6-8 класів з районною 

поетесою Ненюк Наталією Михайлівною. 

Учні мали змогу послухати вірші з останньої збірки Наталі Михайлівни. 

Учениця 7 класу Сатир Софія разом з однокласником Черкасовим Богданом читали власні 

поезії, які викликали захоплення не лише в учнів, але й у талановитої гості. Загалом, отримані під час 

зустрічі позитивні емоції ще довго не покидали дітей.  

Вірші поетеси пронизані духом патріотизму, тому не залишили байдужими нікого з присутніх 

на зустрічі. 

 

Акція «Я вірю в майбутнє твоє, Україно!» 
20 лютого в нашій школі пройшла акція «Я вірю в майбутнє твоє, Україно!», присвячена естафеті 

«Прапори з АТО». Члени учнівського самоврядування виготовили плакат-рушник, на якому всі бажаючі 

мали змогу «вишити» свого червоного  хрестика. Для цього необхідно було написати на ньому 

побажання рідній Україні. 

Учні школи з задоволенням приймали участь в акції. Наприкінці робочого дня рушник був 

повністю «вишитий» барвистими хрестиками-побажаннями.  
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Наші новини  
Річниця Революції Гідності 

20 лютого Україна відзначила 1 річницю Революції Гідності. В зв’язку з цим в нашій школі 

відбулося відкриття стендів, присвячених Героям Майдану та АТО. 

Також протягом тижня з учнями були проведені виховні години, присвячені подвигам Небесної 

Сотні. Учнівське самоврядування провело конкурс малюнків «Україна понад усе». 

Передача прапорів в Острівську школу 
24 лютого представники учнівського самоврядування нашої школи  передали естафету 

«Прапори з АТО» учням Острівської ЗОШ І-ІІІ ступенів.  

 

 


