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                З 1 вересня!!! Днем знань!!!             
 

   
Ви чуєте цей дивний дзвін? 
Як мелодійно й срібно він звучить! 
Це ж вересневий передзвін 
У школу кличе, всіх туди манить! 
Дзвени, дзвіночку, радісно лунай 
Нехай почують дзвін цей всі! 
Дзвени, дзвіночку, нас усіх вітай 
Зі святом знань, добра, краси! 
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                                                                   Шкільні  
                    новини   новини   новини   новини    новини   новини 
                                                                  ВЕРЕСНЯ 
 

 

                                                                         
Спортивний ліцей відразу ж активно розпочав свою роботу. У цьому 

місяці було проведено масу спортивних змагань. З 8.09 по 12.09 тривав  

олімпійський тиждень. За цей час були проведені змагання з міні –

футболу серед юнаків 9-11 кл., де 11 клас виборов 1 місце; змагання з 

шашок серед хлопців 8-11 кл. На 1 місце в цих змаганнях вийшов 

Вишневий Роман, учень 11 класу; змагання з настільного тенісу-1 місце 

у Вітренка Павла, учня 11 класу; змагання з міні –футболу серед 

юнацьких команд району, де команда нашого ліцею посіла 1 місце; 

змагання з шахів серед учнів 8-11 кл-1 місце у Вітренка Павла, учня 11 

класу; міські змагання з міні-футболу серед учнів 8-9 кл, де 1 місце 
вибороли учні 9 класу;  

 

  
 
14 березня вчителем історії та правознавства Ткаченко Мариною 

Іванівною була проведена бесіда з учнями 11 класу та 

загальношкільна лінійка до 25-річчя народного руху України. 

 

                                        
 
У вересні відбувся шкільний етап обласного конкурсу «Світ моїх 

прав». Учні ліцею писали твори, реферати, малювали стінгазети, малюнки. 
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                    «Хай завжди буде сонце, Хай завжди буде небо...!» 
              Слова цієї пісні знайомі кожному. Та їх вагомість гостро усвідомлюється саме тепер, 

коли над нашою країною нависла чорна хмара війни. 
         Діти і війна – річ несумісна. І саме це хотіли довести всім дорослим учні  Звенигородської 

загальноосвітньої школи-інтернату-спортивного ліцею, які були активними учасниками акції 

«Подаруй голуба миру». 

Відзначення Міжнародного дня миру учні 11 класу розпочали сонячного ранку 19 вересня в 

центрі міста, даруючи перехожим паперових голубів з найкращими побажаннями миру, 

злагоди, добра. Юні миротворці розповідали про історію свята та відповідальність дорослих за 

спокійне дитинство маленьких українців. 
         Активну участь у проведенні районної освітньої компанії «Голуб миру» взяли учні 4 

класу, створивши серію малюнків на тему «Діти України за мир на планеті». Надзвичайно 

зворушливо линули над площею слова  пісні у виконанні учениці 11 класу Попової Анастасії: 

«Хай живе надія!» 

             Загальношкільну миротворчу акцію було продовжено в школі-інтернаті, до якої 

приєдналися всі вихованці закладу. На спортивному майданчику милувало око різнобарв’я  

вишиванок. Об’єднавшись в єдине ціле, маленькі патріоти створили символ миру. А зграя 

живих голубів, випущених з рук дітей, понесла на своїх крилах найщиріші дитячі благання 

миру високо-високо, до самих небес. 

Хай почує їх весь світ! Хай долинуть вони до мільйонів сердець: 
«Діти України хочуть миру!» 
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     Вересень в Звенигородській загальноосвітній школі-інтернаті пройшов під 

гаслом: «Увага! Діти на дорозі!» 

     Відбулася  зустріч з представниками ДАІ: інспектором ДАІ капітаном міліції 

Ногою Віктором Івановичем та інспектором ДАІ  старшим прапорщиком міліції 

Павленко Миколою Володимировичем. 

     Просвітницьку програму по правилах дорожнього руху запропонували 

учасники агітбригади ЮІР для учнів молодшої ланки. Закріпили знання 

переглядом мультфільму «Уроки мудрої Сови. Дорожня азбука» 

     Було проведене  практичне заняття з інспектором ДАІ  Ногою В. І. «Як ми 

знаємо правила дорожнього руху?» 
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    Людину робить сильною віра батьків, традиція роду, пам’ять поколінь. А щоб 

відродити національну спадщину, потрібно ще з самого раннього віку розповідати 

дітям історію народу, знайомити з традиціями, звичаями, обрядами нашого 

народу. 

     Народна мудрість говорить: «Дитятко – як тістечко: як його замісити, так воно 

і виросте».  

     З цією метою 23 вересня в нашій школі було проведено театралізоване 

дійство «Веселий  осінній ярмарок», щоб діти наочно могли поглинути у світ 

невичерпного джерела народної мудрості, щоб  могли зрозуміти, що ярмарок –

 це місце, де зустрічається виробник і споживач, щоб продати чи купити товар, 

погуляти, пожартувати,поспівати, потанцювати і навіть позмагатися. 

     Діти з великим задоволенням приймали активну участь у святі. Вони були 

справжніми акторами, співаками, продавцями і покупцями. Не були осторонь і 

батьки, вони були активними учасниками свята: змагалися, купували, продавали, 

любувалися щасливими обличчями  своїх дітей. У кожного з них було одне 

бажання – щоб діти зростали дужими і красивими, а ще щедрими на любов, на 

пошану до старших, до святинь свого роду і народу! 

 

             
 

         
 
Виручені з ярмарку  кошти було віднесено у пункт збору для безпосередньої 

передачі у зону АТО. 
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        У вересні святкують свій день народження: 
 

Погоріла Наталія Миколаївна 
Задорожко Валентина Іванівна 

Демченко Анатолій Миколайович 
Табашнюк Світлана Іванівна 

Коваль Ольга Валеріївна 
 

Учнівський та вчительський колектив 
 школи-інтернату-спортивного ліцею вітає вас зі святом! 

Бажаємо нашим іменинникам завжди зберігати душевну молодість, 
адже молодість - це чудовий стан очікування прекрасного, це 

відчуття, що все можливо, все  під силу. Бажаємо вам здоров'я, 
щастя, хай завжди вас  супроводжують успіх і удача! 
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