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      Війна… Страшна війна минулого 

століття, пекуча рана, яка болить досі чи не 

в кожній родині України. Минають роки, 

відлітають у вічність… Більше півстоліття 

минуло з тієї тривожної ночі, коли замовкли 

останні постріли гармат, прийшов мир, 

настала тиша, за яку заплачено ціною життя 

мільйонів людей.  Мільйонам людей 

назавжди врізався в пам’ять біль Другої 

Світової війни. Червоним лиховісним 

полум'ям кривавого терору увірвався він до мирних осель Західної України того 

далекого 17 вересня 1939 року, розірвав небо хижою тінню фашистської навали, 

димом пожеж, смертю і руїнами Наддніпрянської України 22 червня 1941 року.        

      Війна нагадує про себе тисячами обелісків і братських могил. Вони – святиня 

нашої пам’яті. І скільки б не минуло років і десятиліть від того недільного ранку, 

коли пролунало страшне слово „війна”, вони ніколи не принесуть спокою матерям, 

діти яких віддали найдорожче – життя у боротьбі з фашистськими загарбниками. 

9 травня учні і вчителі Звенигородської загальноосвітньої школи-інтернату І-ІІІ 

ступенів-спортивного ліцею віддали данину маршем пам’яті тим, хто загинув на 

фронтах Другої Світової війни, хто віддав  життя, щоб ми жили щасливо 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тих днів не змовкне слава 



 

 

 

 

 

       Скоро настане цей радісний, веселий і водночас сумний день. Наші випускники 

попрощаються з рідною школою, затишними класними кімнатами, гомінкими 

шкільними коридорами, щирими друзями, із своїми мудрими наставниками, 

люблячими батьками, рідною домівкою. Попереду їх чекає незвідана даль. Позаду – 

батьківський поріг, розквітла калина, протоптана стежка в шкільному дворі, 

незрадлива мамина усмішка зі сльозою на щоці. Знайти себе, вирости і вижити, бути 

завжди людиною – що є в світі святішого і дорожчого. 

       Дорогі випускники! Сьогодні ви ще перебуваєте  на спільній дорозі, та 

пам’ятайте, що вже взавтра перед вами постане відповідальний вибір, і кожен з вас 

повинен обрати власну стежину, можливо й нелегку. Тож зробіть цей вибір, мужньо і 

впевнено оберіть свою Долю і завжди пам’ятайте, що тільки сама людина є творцем 

власного щастя. В добру вам путь! 

 

 

 

 

 

 

 

 

В добру путь, випускники! 



 
 
 
 

         Кілька років тому в Україні з’явилося два нових свята — Міжнародний 

день сім’ї та День матері. Мамине свято відзначається у другу неділю травня, а 

День сім’ї — 15 травня. Зазвичай це гарні погожі дні. Розквітає природа: від 

пахощів та пташиного співу бринить свіже, прозоре, наповнене коханням, 

ніжністю і красою повітря. Хлопці та дівчата починають шукати собі пару, 

молоді мами допомагають діточкам пізнавати красу природи, люди похилого 

віку виходять погрітися під теплим сонячним промінням. 

     У рамках заходів з нагоди Дня матері та Міжнародного дня 

сім’ї було проведено загальношкільну лінійку, яку 

підготували учні 7 класу: Кобринська Софія, Шохін Роман та 

Курченко Оксана. 

    Пам’ятайте, сім'я — це та затишна і тиха гавань, де тебе 

люблять, піклуються про тебе, завжди підтримають і 

допоможуть. Тож вітаємо усіх з цими святами та зичимо 

міцного здоров’я, здійснення мрій, сімейного затишку та 

благополуччя! 
 

 

 

       Всесвітній день вишѝ ванки — міжнародне 

свято, яке покликане зберегти споконвічні народні 

традиції створення та носіння етнічного вишитого 

українського одягу. Дата проведення — щороку в 

третій четвер травня. Свято є самобутнім і 

самодостатнім, не прив'язане до жодного 

державного чи релігійного. У цей день кожен 

охочий може долучитись до свята, одягнувши вишиванку на роботу, до 

університету, школи чи садочка.  

    Учні школи-інтернату теж долучилися до Свята вишиванки, 

одягнувши в школу яскравий, різноманітний український одяг. Учні всіх 

класів робили фото на згадку про це чудове свято та пройшли парадом в 

центрі міста. 
 
 
 
 
 

 

      Сьогодні, 24 травня, відбулася 

професіографічна екскурсія до 

Звенигородського відділу Поліції учнів 9 та 

10 класів за сприяння Звенигородського 

центру зайнятості. 

       Захід відбувся з метою ознайомлення 

учнів з професією поліцейського, 

можливістю навчання та подальшого 

працевлаштування. 

     Учні нашого ліцею щиро дякували за гостинність, цікаву та 

корисну інформацію 
 
 
 
 

 

Шкільні новини 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80


 

 

 

                                10 чудернацьких шкіл у світі 
                                                         (закінчення) 

 

9. Школа за принципом відкритий 

простір. Ørestad Gymnasium (Данія) 
     Будівля гімназії Орестад у Копенгагені, 

спроектована компанією 3XN, є справжнім 

витвором сучасного мистецтва як зсередини, 

так і зовні. У 2007 році гімназія була названа 

кращою будівлею Скандинавії. Це перший 

навчальний заклад, відкритий у Данії в рамках 

національної освітньої реформи. Учні Орестад 

– старшокласники, які планують здобувати 

вищу освіту в галузі ЗМІ. Слово «комунікація» звучить тут на кожному кроці. 

Аудиторії школи відокремлені одна від одної доволі умовно – всі класи практично 

займаються в одному величезному приміщенні. У всьому будинку працює 

бездротовий інтернет, тому старшокласники постійно взаємодіють не тільки в 

реальному, а й у віртуальному просторі. Розкішні кручені сходи, які з’єднують 

чотири рівні гімназії, учні називають серцем будівлі. Під час перерв вони валяються 

на яскравих подушках і роздивляються прикрашену круглими лампами стелю, що 

нагадує зоряне небо. 

 

10. Школа пригод. Watershed School (США) 
    Занепад фермерської культури в США 

непокоїть не тільки самих фермерів і уряд, а й 

шкільних працівників. Інакше чим пояснити 

той факт, що в школі Watershed ввели 

програму Farm to Table, в рамках якої учні 

вирушають на одну з шести місцевих ферм і 

вивчають те, як працює ферма? 

Загалом навчання в Watershed нагадує 

грандіозну пригоду завдовжки в кілька років. 

Звісно, діти займаються і звичайними 

предметами на кшталт математики та 

англійської, проте ці заняття можна стерпіти 

заради навчальних експедицій, які тут вважають найпродуктивнішим методом освіти. 

Так, архітектуру діти вивчають не в задушливих класних кімнатах, а на вулицях 

міста. Замість уроків географії та біології – сплавляються на байдарках по 

довколишніх річках і бродять лісом. 

Учителі Watershed допомагають школярам писати пісні, створювати рок-групи, 

збирати роботів і вигадувати сценарії для відеоігор. Крім традиційних видів спорту 

на зразок футболу, учні займаються йогою, катаються на гірських велосипедах і 

грають у фрісбі. 

 

 

 

Цікавинка 

https://pedpresa.ua/wp-content/uploads/2016/11/restad-Gymnasium1-630x420.jpg
https://pedpresa.ua/wp-content/uploads/2016/11/Watershed-School.jpg


 

 
 

 

 

 

      Літо – час відпусток, під час яких можна забути про необхідність щоранку прокидатися з 

півнями та бігти на роботу, де чекають свої проблеми та обов’язки. А для вчителів такий 

відпочинок особливо важливий! Адже вже у вересні їм необхідно повернутися до школи 

сповненими сил та енергії. На жаль, далеко не у кожного з нас є 

можливість поїхати закордон та поніжитися під сонечком Мальдів, але 

не варто зневірятися! У нашій країні теж багато цікавих для 

відпочинку місць, які можна відвідати, навіть маючи скромний 

бюджет. Якщо ви весь навчальний рік мріяли про ласкаве море, то 

логічно перш за все звернути увагу на Одещину. При чому чудово 

відпочивати можна як у самій Перлині біля моря, так і в області. Крім 

моря, Одеса приваблює безліччю культурних та архітектурних 

пам’яток, які можна оглядати, якщо вам набридне лежати на пляжі. А знаменитий колорит міста 

точно припаде вам до душі! У самій Одеській області також є кілька цікавих курортних містечок. 

Затока, Кароліно-Бугаз, Грибівка, Санжійка, Приморське, Южне, Лебедівка та Чорноморськ. Тут, 

звісно, історично значущих міст не так вже й багато, але головне – море тут є, і воно чудове! 

 
      Все більш популярним стає відпочинок у Миколаївській області, яка може похвалитися перед 

відпочівальниками безліччю чудових пляжів та санаторіїв. Серед відомих курортних міст області 

варто виділити Очаків, а людей тут відносно небагато, тому це ідеальний варіант для спокійного 

сімейного відпочинку. А от якщо ви прагнете галасу та розваг, то 

завітайте у Коблево! Це розвинене курортне місто, яке однаково 

чудово підходить як для молодіжного, так і для сімейного відпочинку. 

З житлом будь-якого класу проблем не виникає взагалі, тому, якщо 

витрачати багато грошей не хочеться, цей варіант є цілком 

прийнятним. Також дуже цікавою для відпочинку є по-справжньому 

унікальна область нашої країни – Херсонська. Це єдина область, яку 

омивають одразу два моря: Чорне та Азовське, що створює унікальні умови для відпочинку. До 

речі, є у Херсонській області ще дещо унікальне: справжня пустеля! А саме – Олешківські піски. 

Обіцяємо, ви точно будете вражені надзвичайними краєвидами! 

 

       Але, як-то кажуть, не морем єдиним! У нас так багато чудових озер та річок, про яких багато 

хто хіба що чув, а от відвідати ніяк не вдавалося. Наприклад, саме час поїхати на славетне озеро 

Світязь на Волині, яке є найглибшим та найбільшим курортним 

озером країни. Проте зверніть увагу: місцеві жителі надають 

перевагу відпочинку на озері Пісочному, адже там значно менше 

туристів, а вода, як кажуть, ще чистіша, ніж у Світязі. У 

Рівненській області на туристів очікує Біле озеро, яке чудово 

підходить для відпочинку всією родиною. Тут можна без 

проблем знайти кімнату на базі відпочинку, або ж влаштуватися 

просто у наметі на березі. Також можна податися на 

Чернігівщину, де на вас чекають голубі озера, що, як не дивно, колись були затопленими кар’єрами 

для видобутку кварцевого піску. Саме через залишки цього піску вода в озері має надзвичайно 

красивий блакитний колір, що одразу нагадує про море. Озера знаходяться у сосновому лісі, а 

більша частина берега являє собою чудові піщані пляжі. 

 

    Це дуже скромний перелік варіантів для проведення літньої відпустки і він далеко не повний. А 

як відпочиватиме цього літа ви? 
 

 

 

 

 

Вчительська сторінка 



 

 

Горобець Надія Петрівна ( 04.06) 

Лапа Борис Модестович (05.06) 

Глушак Олена Іванівна (09.06) 

Ткаченко Наталія Валеріївна (12.06) 

Кравченко Наталія Олексіївна (24.06) 

Погоріла Лариса Павлівна (24.06) 

Кіненко Олександр Степанович (24.06) 
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