
  
 Традиційно 9 листопада, у День 
української писемності та мови, національна 
радіокомпанія провела масштабний проект – 
Всеукраїнський диктант національної 
єдності. Цьогоріч писали текст диктанту про 
історію створення Володимиром Івасюком 
неперевершеної «Червоної рути» і 
старшокласники нашої школи, щоб 
з’ясувати, наскільки добре знають рідну 
мову та продемонструвати солідарність з 
усіма, хто любить і шанує рідне слово, хоче, 
щоб українці спілкувалися рідною мовою, 
зміцнювали її позиції та розширювали 
сферу застосування. На жаль, учнів, які 
написали без жодної помилки, не виявилось, 
та найкраще справилися з цим завданням 
Самойленко Дарина та Пугаченко Аліна, які 
допустили по одній пунктуаційній помилці. 

Соломина І. А., заступник директора із нвр  

3 листопада – засідання 
обласної творчої групи вчителів 
української мови та літератури 

9 листопада – педагогічна 
практика слухачів обласних 
курсів учителів фізичної 
культури 

9 листопада – День української 
писемності та мови 

14-18 листопада – тиждень 
знань пожежної безпеки, 
тиждень музики та художньої 
культури 

18 листопада – шкільне свято 
«Хвала рукам, що пахнуть 
хлібом» 

20 листопада – День працівників 
сільського господарства 

21-25 листопада – Тиждень 
природознавства та біології 

23 листопада – зустріч із донькою 
командира партизанського загону 
ім.. Ворошилова, що діяв на 
території нашого району, 
Валентиною Семенівною 
Долженко. 

24 листопада – участь команди 5-
11 класів та вчителів у районному 
етапі гри «Що? Де? Коли?» 

25 листопада – 
участь учнів школи в 
районному конкурсі 
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 3  листопада під  гаслом «Єдність у меті, 
свобода у творчості, у всьому – любов» у нашій школі 

відбулося засідання обласної творчої групи вчителів 
української мови та літератури. Учасники засідання 
ознайомилися з досвідом роботи нашої вчительки  
Соломини Ірини Анатоліївни. Готуючись до обласного 
семінару, учні 10 класу досліджували життєвий і 
творчий шлях  земляка – поета Леоніда Коцара, 
презентували його творчий доробок та ділилися 
враженнями від прочитаних поезій, які схвилювали 
своєю непідробною душевною теплотою та 
зрозумілістю. 

 Леонід Коцар був не тільки поетом, а й 
композитором. Він написав  музику до своїх поезій 
«Мрії білий птах», «До тебе йду через роки», 
«Калиновий смуток», «Осінню мережані сади» та 
багатьох інших, але найбільше схвилювала всіх 
присутніх «Пісня про матір», запис якої зробив Л. Коцар 
ще за життя. На жаль, влітку цього року поет пішов із 
життя, та залишив невмирущу пам’ять про себе – свої 
поезії та пісні, що хвилюють душу болючими спогадами 
автора про життя родини. Поет пишається своїм 
родоводом, з любов’ю згадуючи рідних людей, своє 
кохання, розповідаючи читачеві про найпотаємніші 
думки. Його твори вчать нас по-справжньому любити 
свою родину, Батьківщину, завжди бути добрими та 
чуйними. 
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О р г а н и з а ц и я  Запрошуємо до співробітництва. Чекаємо 
Ваших побажань, вражень, повідомлень, 
вістей з класів, віршів, прозових  мініатюр. 
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Все це було… Були німі кургани, 
Війна ішла не на життя – на смерть, 

Гриміли залпи і ятрились рани, 
І світ ішов, здавалось шкереберть… 

  
 23 листопада в актовій залі школи при допомозі місцевого краєзнавця Василя Григоровича Колесника 
відбулася зустріч із донькою командира партизанського загону імені Ворошилова Валентиною Семенівною 
Долженко. 
 Учні  школи  мали нагоду поповнити свої знання з історії України періоду Великої Вітчизняної війни 
фактами, викладеними живим свідком тих буремних подій. Валентина Семенівна з болем у серці згадувала про 
своє важке воєнне дитинство, про постійний страх смерті, що підстерігала на кожному кроці. Учні слухали 
розповідь із хвилюванням, ніби бачили перед собою горе і сльози маленької дівчинки, яка всупереч цькуванням та 
погрозам розправи з усіма, хто допомагав партизанам чи опирався німецькій владі, змогла вижити і донести до 
нас свої спогади. 
 Спогади… Ветеранів та свідків війни, яких з кожним роком стає все менше, є дуже цінними для нас, щоб ми 
не забували сторінки історичного минулого і прагнули, щоб таке страхіття більше ніколи не повторювалося. 

Катана Валентина Дмитрівна, 

 

Редколегія газети щиро вітає 
призерів та переможців районних 
предметних олімпіад з математики – 
Татар Сніжану та Вовченко Наталю, з 
української мови – Самойленко 
Дарину, з трудового навчання – 
Пугаченко Аліну та Швеця Артема. 

 Бажаємо Вам здійснення всіх 
мрій, домашнього тепла і затишку, 
мирного чистого неба над головою, 
успіхів у кожній справі, наснаги та 
невичерпної енергії для досягнення 
своєї мети. Перемог, перемог і ще раз 
перемог! 

У листопаді святкувала свій 
день народження педагог-організатор 
Катана Валентина Дмитрівна. Ми 
щиро вітаємо свого наставника і 
бажаємо міцного здоров’я і родинного 
щастя, чималих статків та великих 
здобутків на життєвій та професійній 
стежинах. Щедрих ужинків Вам на 
життєвій ниві! Хай здійсняться всі 
ваші найзаповітніші мрії! 

 

 

  

 Листопад – знаменний тим, що мало не щотижня 
відбувалися районні предметні олімпіади, різноманітні конкурси 
та змагання. Учні нашої школи були активними учасниками 
районних олімпіад з історії, математики, української мови та 
літератури, трудового навчання, взяли активну участь у 
районному етапі конкурсу знавців рідної мови імені Петра 
Яцика, у якому брали участь учні 3-11 класів. Вони писали твори і 
демонстрували свої найкращі здібності з української мови. 

 Для мене предметні олімпіади та конкурси – це 
можливість познайомитися зі своїми ровесниками, нагода 
дізнатися багато цікавого, ще краще збагнути глибину рідної 
мови, її велич і красу, розв’язати найскладніші завдання з 
математики і перевірити, наскільки ти зможеш впоратися з 
такими завданнями, чи дізнатися щось цікаве з інших предметів. 
Представляти свою школу на районному рівні – це дуже 
відповідально, адже за результатами судять про рівень 
підготовки. Результати нашої спільної роботи за листопад є: 
учениця 7 класу Татар Сніжана зайняла ІІ місце в олімпіаді з 
математики, моя однокласниця Самойленко Дарина стала 
другою в конкурсі знавців рідної мови, Пугаченко Аліна  та 
Швець Артем перемогли в районній олімпіаді з трудового 
навчання. Я розумію, що для того, щоб мати кращі результати, 
треба наполегливо працювати, самовдосконалюватися, а це 
справа не одного дня – це справа всього життя. Та головне – 
треба прагнути до успіху, адже попереду нас чекають районні 
висоти, які ми  в змозі підкорити! У грудні також будуть 
проходити предметні олімпіади, тож я бажаю перемог всім 
учасникам з нашої школи! 

Вовченко Наталя, 

Зверніть увагу! 

 У наступному номері: 

� Наші перемоги 
� Підготовка до Нового  року 
� Репортажі з місця подій 

Попереду—районна висота 

Щоб таке не повторилося 

Знаменні дати та свята 


