
ний вальс дружби, прикликаючи 

весну на свято, і вона відповіла 

взаємністю. Адже в цей день на 

небі яскраво світило весняне со-

нечко, танув сніжок, виблискували 

струмочки. А бурульки, які висіли 

в холодочку, закружляли в остан-

ньому таночку. 

   Прикликавши весну, діти згада-

ли, яке чудове свято зустрічає 

найкраща половина людства у 

Вже весна скоро настане, 

І сніжок увесь розтане. 

  Такими словами розпочалося свя-

то у 1-Б класі “Летить, поспішає у 

гості весна”, яке відбулося 5-го бе-

резня. Діти провели його разом зі 

своїм вихователем Становою Оле-

ною Владиславівною. 

  Учні старанно готувались до свята: 

вивчили багато віршів, пісень, хоро-

водів, веснянок. Танцювали весня-

перші дні весни—це 8 Березня. 

Дівчатка і хлопчики привітали 

своїх дівчаток-однокласниць. 

Подарували їм пісні, компліме-

нти, частівку та запросили на 

весняний вальс дружби. 

   А завершилось свято піснею 

“Це весна”, бо ж вона прийшла 

в Україну.  

Вихователь групи  

продовженого дня   

Станова  Олена Владиславівна 

Л е т и т ь ,  п о с п і ш а є  у  
г о с т і  в е с н а  
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му каналі у програмах “ТСН”, 
“Прогноз погоди”, “Тепло дитячих 
сердець” та інші. У “Битві екстра-

сенсів” брали участь наші мами. У 
передачі “Подарунок від душі” ми 
вітали своїх рідних подарунками, 
зробленими власноруч. У передачі 
“Вечірній квартал” наші хлопці 
показали музичний номер 
“Бабушки-старушки”. Дівчата не 

   8 Березня — це день, по вінця на-
повнений весняним сонячним теп-
лом, ніжними барвами квітів. Разом 
з приходом весни завітало до нас у 2
-Б клас свято. Його ми подарували 
найдорожчим, найріднішим людям 
— нашим мамам і бабусям. Їм у по-
дарунок ми вивчили пісні, вірші, 
танці.  

   Свято було незвичайне тим, що 
наші рідні побували на телевізійно- лишились осторонь і затанцю-

вали “Вальс квітів”. На завер-
шення свята приємним сюрпри-
зом став для наших рідних та-
нець джентльменів. 

  Сподіваємось, що ми подару-
вали весняний настрій всім при-
сутнім. 

Учні 2-Б класу  

  

    

С в я т о  д л я  н а й р і д н і ш и х  



Ш е в ч е н к і в с ь к і  д н і  у  ш к о л і  

Ї Ї  в е л и ч н і с т ь  ж і н к а  

чому саме у березні? Бо день на-
родження і день смерті його сто-
ять поряд -9-го і 10-го березня. А 
між цими двома березневими дня-
ми—47 років нелегкого життя, яке 
стало славою і гордістю українсь-
кого народу. 
   Учні нашого класу розказали 
вірші Великого Кобзаря, згадали 
його дитячі і дорослі роки, заспі-
вали пісні, присвячені Тарасу Гри-
горовичу Шевченку. 
   А ще ми представили 4 сценки з 
його життя. Затанцювали та-
нець ,,Зацвіла у лузі червона кали-
на’’. 
  Вогонь душі великого поета за-

палив у наших серцях іскру віри, 

надії, любові до рідної землі, 

українського слова. 

Учнівський актив 4-А класу 

 

   

Нещодавно у 4-А класі відбулося 
свято, присвячене Тарасу Григоро-
вичу Шевченку ,,Живеш, Тарасе, 
поміж нами”. Разом ми полинули у 
спогади про важкі роки славетного 
кобзаря, прислухалися до шевчен-
ківської думки, вклонилися світлій 
пам’яті поета. 
   
 
 
 
 
 
 
 
А 

старушки”, який виконали перео-
дягнені хлопці нашого класу. 
   Цікавим був конкурс “Чи знає 
мама свою доньку?”, де не всі 
відповіді співпадали і веселили 
присутніх у залі. 
  Раділи мами і бабусі виготовле-
ним власними руками подарун-
кам і хвилинам відпочинку, які 
ми їм подарували. Свято нам ду-

же сподобалось, нам було весело і 
цікаво. Ми дуже вдячні нашій 
вчительці Шепель Любові Кузьмі-
вні за допомогу і організацію та-
кого свята. 

Учні 3-Б класу 

Під такою назвою в переддень 8-го 
Березня  у нашому класі пройшло 
свято для наших мам, бабусь, сест-
ричок, учителів і всіх-всіх, хто пра-
цює у школі. 
Ми вивчили багато пісень, гуморе-
сок, танців. Особливим був танець-
пародія на мотив “Бабушки-

“Автопортрет” за-
вданням учасників 
було розмістити 
автопортрети Т.Г. 
Шевченка у хроно-

логічній послідов-
ності; у четвертому 
турі “Склади кар-
тину” кожна з ко-
манд отримувала 
репродукцію картини Шевченка, яка 

була розрізана на ква-

драти. П’ятий тур – 
“Театр одного акто-
ра”, за опорними сло-
вами, які були напи-
сані на картках, учас-
ники повинні були 

впізнати поезію Т.Г. 
Шевченка та прочита-
ти напам’ять уривок 

із неї. Шостий тур 
“Літературна скарб-
ниця”, сьомий тур 
“Музичне запитан-
ня”. В цій грі учні 

закріпили та збагати-
ли свої знання про 
творчість Шевченка. 
Також прозвучав 
вірш Шевченка у ви-

конанні Дідус Вероніки, яка зайня-
ла 1 місце в обласному конкурсі 
художнього читання творів Т.Г. 
Шевченка.  
   Учні 9-х класів показали хороші 
знання, але кращим виявився 9-А 
клас. 

Борса Єлизавета, 10-Б клас 

   16 березня в нашій школі відбувся 
літературний брейн-ринг 
“Шевченкіана”  до дня народження 
великого українського поета, митця,  
художника Тараса Григоровича Ше-

вченка. Літературний брейн-ринг 
організувала Шпак Валентина Ми-
колаївна.  
   У грі брали участь учні 9-х класів. 
Гра складалася з семи турів. Перший 
тур “Хто швидше”, в якому учням 
потрібно було дати 

правильні відповіді 
на запитання; другий 
тур ”Чи знаєш ти по-
езію”. Учні повинні 
були назвати назву 
вірша, прослухавши 

рядки з поезій, які 
зачитував учитель; в 
третьому турі 

Ш е в ч е н к і а н а  



   У цьому році ми відзначали 147 річ-
ницю від дня народження славетної 
землячки. Наші учні підготували усний 
журнал “Я буду вічно жити”, на який 
запросили шестикласників. 
   Відкривався журнал відео презентаці-
єю “ Шляхи долі Лесі Українки ”, в якій 
були використані малознайомі світлини 
поетеси з відповідними коментарями. 
Акцент же в самому святі було зробле-

но на дитячих роках Лесі, аби зацікави-
ти наших молодших друзів. Окрім пое-
зій самої авторки, які декламували на-
ші учні, ми розіграли велику кількість 
драматичних сценок, які допомогли 
розкрити характер дівчинки, коло її 
спілкування. 
   А особливо майстерно виконували 
свої ролі Кашпуренко Даша (Леся 
Українка), Яна Остапчук, Влад Оме-
лянчук та Назар Омельченко. У вико-
нані всіх учнів прозвучала лірична піс-
ня-гімн “Волинь моя”. 
   Це свято дало нам можливість краще 
зрозуміти витоки геніальності цієї му-
жньої жінки, більше дізнатися про її 
дитинство і водночас продемонструва-
ти свої маленькі таланти. 

Євсеєва Валерія, 7-А клас   

” 

Я буду вічно жити 
Наш народ реалізував себе у трьох 
геніях, які прийшли буквально один 
за одним – Шевченко, Франко, Леся 
Українка – і здійснили  титанічну ро-
боту духу, забезпечивши українській 
літературі майбутнє.  
  На поліські землі у лютневий засні-
жений день далекого 1871 року наро-
дилася маленька дівчинка, яка згодом 
назве себе Українкою і переступить 
життєву межу, за якою починається 
безсмертя.  

млення про себе та цікаві розповіді 
про дівочі коси. Дали багато корис-

них порад  за 
доглядом во-
лосся. Змагали-
ся у конкурсі на 
вміло заплетену 
косу. В усіх на-
ших учасниць 
було гарне та 

догля-
нуте 
во-
лосся. 
Кожен 

з них отримав нагороди  у певній но-
мінації, але володаркою найдовшої 
коси стала учениця 5-А класу Омель-
ченко Дарина. Даша Євтушок (7-Б 
клас) отримала номінацію «Міс Фан-
тазія», Ілона Ющенко (7-Б) – «Міс 
Грація», Наталія Філоненко (6-А) – 
«Міс Посмішка», Дарина Кашпурен-
ко (7–А) -  «Міс Елегантність», Вік-
торія Котвицька (5-Б) – «Міс Перли-

нка». 
      Хочеться вірити, що кожна з 
учасниць буде і надалі дотриму-
ватись українських традицій. 
Вміло доглядати за волоссям, 
заплітати косу. Бажаємо усім 
дівчаткам успіхів у щоденному 
піклуванні за своїм волоссям. 
   Горбатюк Софія, учениця 8-А                                                                                                                          

класу  

” 

    Споконвіків довга коса вважалась 
символом дівочої краси. Доглянута , 
пишна і довга коса 
була окрасою та 
гордістю українки. 
Звертаючи увагу 
на традиції та зви-
чаї українського 
народу, варто за-
значити, що наші 
бабусі та прабабу-
сі «прощалися» зі 
своїми довгими 
косами після замі-
жжя. Адже довга 
коса була ознакою 
дівочого життя. 
     Так 2-го березня в нашій школі 
відбувся конкурс серед  дівчаток 5-7 
класів. Свято підготували учні 8-А 
класу. Учасниці підготували повідо-

Довга коса — дівоча краса 

-б класу Борса Єлизавета, Саган Ірина 
провели інформаційну годину “Роль 
В.Чорновола у розбудові незалежної 
України”. Слід зазначити, що Чорно-
віл все життя віддав боротьбі за неза-
лежність України. За свої погляди в 
часи Радянського 
Союзу був  у за-
сланні. За часів 
незалежності лідер 
Народного Руху 
України невтомно 
працював у Верхо-
вній Раді: кров’ю і 
потом домагався 
визнання націона-

льної символіки,  проголошення Де-
кларації про держаний суверенітет, 
довгоочікуваного Акту Незалежності 
України.  25 березня 1999 року відо-
мий державний діяч за нез'ясованих 

обставин загинув в ав-
токатастрофі на шосе 
під Борисполем. 

Саган Ірина, Борса Єли-
завета, 10-Б клас 

 

 

Україна по-
чинаеться з 
тебе”. Це 
слова В’яче-
слава Чорно-
вола, провід-
ника україн-
ського націо-

нально-демократичного визвольно-
го руху, Героя України (посмертно), 
літературного критика, публіциста, 
журналіста, політика і просто люди-
ни з «великої літери». Про нього 
учні нашої школи могли дізнатись 
на тематичній виставці, яка відбула-
ся у школі 15 лютого. Також учні 10

Україна починається з тебе 



Кроки весни 
   Ступаючи тихими невеличкими 
кроками йшла весна. Даруючи всім 
теплі усмішки, вона спішила огля-
нути все навколо. Зелений килим 
постелив усі, колись засніжені, до-
ріжки. Навколо все біжить, летить. 
Ціла метушня. 
   Навесні пробуджується весна, 
оживає природа. Після коротких, 
холодних днів дітвора дістає мож-
ливість вийти на залиті сонячним 
світлом подвір’я, вкриті першою 
зеленню, де дихається на повні 
груди,  співається на весь голос. 
   Весну, за уявленням наших пред-
ків, приносили на крилах птахи. 
Вони, співаючи, сповіщали радість 
по селу. Навколо світить яскраве 
березневе сонечко, яке голубить 
зір. Воно посилає своє проміння на 
землю.  
Радіймо, бо вже весна ступає у 
своє володіння! 

Дідус Вероніка, 8-Б клас 

 

Весна 
Прийшла весна і все зазеленіло. 
Струмки, ліси  -  усе загомоніло, 
Усе цвіте…. Та й весело навколо! 

І птахи радісно співають своє соло. 
 

Ще ледь зима сидить на своїм троні, 
Та йде весна до нас поволі. 

Дощі весняні землю поливають, 
Але радощі дитячі все ж тривають. 

 
Вертаються птахи з країв далеких. 

А сонечко дарує нам тепло. 
І вітер посилає свіжий подих, 

Бере весна природу під своє крило. 
 

Вже  розпускають  бруньки на деревах, 
І вкрила землю пилина трави. 

Цвіте земля у кольорових барвах, 
І все буяє в поривах весни! 

Дідус Вероніка,  
Довгопола Олена, 8-Б клас 

 

 
 

 Моїй матусі 
Мамо, матусенько, нене, 

Дякую, рідна, тобі . 
Я пригорнуся  до тебе 

Серденьком щирим своїм . 
Ти колискову співала, 
Завжди зі мною  була, 

Щоб не спіткнувся-тримала 
Ласкава, ніжна рука. 
Я захистити зумію, 

І на нелегких стежках 
Подихом я відігрію 

Іній сріблястий в косах. 
Ми тебе, рідна матусю, 

З братом укриєм крильми, 
Хай же не будуть сумними 

Очі прекрасні твої. 
Богу молюся за тебе, 
Завжди із нами живи, 
Хай посилає із неба 

Многая літа тобі. 
Шиманський Олексій, 10-А клас 

Весняний етюд 
   Із-за дерев виглянуло Сонце. Воно так довго спало, що 
всі мали у душі тривогу. Хіба так можна? Перша квіточ-
ка Пролісок ледве відкрила оченята, а весняна крапля 
пригнула її голівку до низу. Сонячний Промінчик освітив 
землю, тихенько притулився до квітки, і, о чудо, вона 
гордо піднялася над землею. 
   Не забарився і вітер. Він похитнув тихенько стебло, і 
Пролісок відчув насолоду. Передзвін димарів гучно від-

давав луною, а кві-
тка думала, що її 
зустрічають весе-
лим оркестром тра-
ви, кущі, дерева. 
Вона була така 
юна, тендітна, що 
аж здригалася від 
частих поривів Віт-

ру. Та  сонячний 
Промінчик все 
вигравав весел-
кою біля її ніг, 
гладив тендітні 
пелюстки, а во-
на коливалася у 
ритмі вальсу. 
   Як позаздрять ті сестри! Перше пробудження зав-
жди чудове, бо Промінчик знає, кому дарувати теп-
ло та радість. І вона буде жити, дихати весняною 
насолодою, вмиватиметься ранковими росами, бо є 
першою квіткою щедрих українських земель! 

Дідус Ірина Миколаївна, 
вчитель зарубіжної літератури 

Учасники курсів “Практичної журналістики” 
(керівники: Палько Наталія Миколаївна, Дідус Ірина 
Миколаївна) та учні  8-Б класу (класний керівник 
Жабровець Тетяна Валеріївна)  
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