
          Тема номера: «Що внутрішня, що                    
       зовнішня краса тобі одній дарована,  
                                людино!» 

Сьогодні в номері: 

     З історії Голокосту 
 

     Пам’яти тридцяти… 
 

     Новини місяця 
 

     Що внутрішня, що зовнішня краса тобі одній       
            дарована, людино! 
 

     Крупним планом… 
 

     Вітаємо!                                
 

 
 
 
 
 

 
 

                                       Газета учнівського самоврядування 
                Звенигородської загальноосвітньої школи-інтернату І-ІІІ ст. 
 
 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                              

№ 14 
Січень 
2015 

1 



 

   У 1933 році до влади в Німеччині прийшов Адольф Гітлер, 

який затвердив у країні націонал-соціалістичний режим. Цей 

режим грунтувався на нацистській расовій доктрині, згідно з 

якою німці-"арійці" належать до вищої раси, а євреї 

вважалися Untermenschen - недолюдьми. 

       У 1939 році німецька армія окупувала Польщу, 

розв'язавши тим самим Другу світову війну. Череда легких 

перемог на початку війни дала Гітлеру можливість втілити 

свої задуми в життя. Він почав знищення єврейського 

народу, в основному вихідців з Польщі, де проживала 

найбільш значна частина європейського єврейства. У 

виявлених після закінчення війни документах зазначено, що 

остаточною метою Гітлера було повне знищення всіх євреїв у всьому світі. Для виконання цього плану 

євреї були зігнані в гетто, були організовані трудові, концентраційні табори і табори знищення, в які 

доставлялися євреї; нездатних трудитися вбивали відразу, решта була приречена на смерть від голоду і 

хвороб. 

       За роки війни нацисти знищили близько 6 мільйонів євреїв, з них півтора мільйона дітей, що 

становило приблизно третину загальної чисельності євреїв в усьому світі в той час. Планомірне 

знищення євреїв не можна назвати просто актом геноциду, настільки безпрецедентним воно було за 

масштабами, опрацьованості і реалізації. Це була спроба знищити цілий народ, де б не перебували його 

представники. Саме тому геноцид єврейського народу в роки війни отримав назву - Голокост (англ. 

Holocaust - "всеспалення"). 

Не минуло й п'ятдесяти років, як расистсько налаштовані неонацисти і антисемітські угруповання стали 

заперечувати сам факт Голокосту або стверджувати, що він мав набагато менші масштаби. Цьому є свої 

причини: і політичні, і антисемітські. Одні хочуть обілити нацизм, інші вважають, що Держава Ізраїль 

виникла як компенсація євреям за жахи Другої світової війни і, заперечуючи Холокост як історичний 

факт, позбавляють Ізраїль права на існування.  

       Але Голокост дійсно був, і, зберігаючи пам'ять про нього, ми прагнемо до того, щоб світ ніколи 

більше не допустив повторення цієї жахливої сторінки історії. 

Заперечення Голокосту неприйнятно з точки зору моралі, оскільки несе загрозу існуванню всього світу. 

 

План заходів 

Звенигородської  загальноосвітньої  школи-інтернату  І-ІІ ступенів – спортивного ліцею 

Звенигородської районної ради Черкаської області 

щодо проведення  заходів до Міжнародного дня пам’яті жертв Голокосту 

                                                                   26.01.15 – 30.01.15 

№ Зміст заходу Клас Дата Відповідальні 

1 Загальношкільна лінійка. Інформаційна година 

«З історії Голокосту» 

5-11 27.01.2015 Проценко  А.М. 

2 Тематична виставка-огляд літератури і 

матеріалів «Пам’ять про Бабин Яр» 

5 - 11 26.01.15 – 

30.01.15 

 

Ткаченко М.І. 

3 Вивчення інформації з історичних джерел. 

Дослідження історії концтабору «Освенцім» 

9-11 26.01.15 – 

30.01.15 

 

Ткаченко М.І. 

4 Інформаційні години, години спілкування, 

присвячені Міжнародному дню пам’яті жертв 

Голокосту 

5- 11 26.01.15 – 

30.01.15 

 

Класні керівники 

5 Інформаційний бюлетень «З історії Голокосту» 1 - 11 26.01.15 – 

30.01.15 

 

Ткаченко М.І. 
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      Трагічна загибель студентського куреня під Крутами стала 

символом патріотизму і жертовності у боротьбі за незалежну Україну. 

Уже в березні 1918 року, після підписання більшовиками Брестської 

мирної угоди і з поверненням уряду УНР до Києва, за рішенням 

Центральної Ради від 19 березня 1918 року було вирішено урочисто 

перепоховати полеглих студентів на Аскольдовій могилі у Києві. Тіла 
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 вояків-студентів було перевезено до Києва, де відбулася 

громадська жалоба і поховання. На церемонії виступив Михайло 

Грушевський, який назвав цей учинок київської молоді героїчним.              

      Після цього про подвиг молоді під Крутами було забуто на більш 

ніж 70 років. Натомість, про бій під Крутами завжди пам'ятали 

українці, які проживали за кордоном. Відзначаючи дату 

проголошення незалежності України, вони згадували й про крутян. 

Один із яскравих представників української діаспори — Євген 

Маланюк, наголошував: «…народ, творячи з якоїсь події легенду — а 

Крути без сумніву, є й будуть однією з найвеличніших легенд нашої 

нації, — знає, що він робить. Народна мудрість і національний геній — це найвища земна 

справедливість — творячи свої легенди і міти, себто підносячи дану історичну подію до височини 

надісториччя, ніколи — щодо вибору тієї події — не помиляються. Не помилилися вони й у випадку 

Крут». 

       У Галичині культ героїв Крут поширився серед пластової молоді, яка у 1926-му створила «Курінь 

Старших Пластунів ім. Бою під Крутами». Згодом, ініціативу вшанування Героїв Крут перейняло 

львівське студентство. ІІ Студентська конференція, що відбувалася 1931 року ухвалила «вважати 

роковини бою під Крутами українським всестудентським святом». Наразі в Києві діє Пластовий курінь 

ч. 75 імені Героїв бою під Крутами. 

Вже наступного року заходи на вшанування крутянців було проведено у Празі та інших містах Європи. 

Надалі вони стали невід'ємним атрибутом громадського життя українців, особливо молоді. Львівський 

журнал «Студентський шлях» виступив ініціатором збору матеріалів про вшанування геройського чину. 

Протягом десятиріч існували різні суперечливі трактування перебігу подій і кількості загиблих — від 

кількох до декількох сотень. Наприклад, Павло Тичина присвятив свій вірш «Пам'яті тридцяти», хоча до 

нашого часу збереглися тільки імена тих, кого було поховано на Аскольдовій могилі 

 

Сотник Андрій Омельченко 

Володимир Шульгин 

Кольченко Павло Іванович 

Лука Дмитренко 

Микола Лизогуб 

Олександр Попович 

Андріїв 

Божинський-Божко Микола Васильович 

Ізидор Курик 

Олександр Шерстюк 

Головощук 

Чижів 

Кирик 

Андрій Соколовський 

Микола Корпан 

Ганкевич Микола Георгійович 

Євген Тарнавський 

Гнаткевич 

Григорій Піпський 

В Україні відзначення бою під Крутами розпочалися лише напередодні проголошення її незалежності. 

29 січня 1991 року з ініціативи Народного руху України, Студентської спілки, інших національно-

демократичних організацій в Крутах було встановлено березовий хрест та відбувся перший невеличкий 

громадський мітинг. 
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План заходів 

Звенигородської  загальноосвітньої  школи-інтернату  І-ІІ ступенів – спортивного ліцею 

Звенигородської районної ради Черкаської області 

щодо проведення  заходів до дня Пам’яті героїв Крут 

26.01.15 – 30.01.15 

 

№ Зміст заходу Клас Дата Відповідальні 

1 Загальношкільна лінійка, 

приурочена дню Пам’яті героїв 

Крут «Пам’яті тридцяти…» 

5-11 27.01.2015 Куценко Н.В. 

2 Тематична виставка-огляд 

літератури і матеріалів «Пам’яті 

тридцяти…» 

5 - 11 26.01.15 – 

30.01.15 

 

Ткаченко М.І. 

3 Виховні заходи, присвячені дню 

Пам’яті героїв Крут: 

1-11 26.01.15 – 

30.01.15 

 

Класні керівники 

4 Година спілкування «Пам’ятаємо 

героїв» 

1 28.01.2015 Погоріла Л.П. 

5 Виховна година «Ми вас 

пам’ятаємо!» 

2 29.01.2015 Кармазин С.В. 

6 Класна година «Пам’ять подвигу 

героїв» 

3 28.01.2015 Басиста Л.В. 

7 Година спілкування «Пам’яті 

тридцяти» 

5 29.01.2015 Задорожко В.І. 

8 Виховна година «Пам’ятаємо нашу 

історію» 

6 28.01.2015 Шляхетко В.В. 

9 Урок-реквієм «Пам’яті героїв 

Крут» 

7 29.01.2015 Проценко А.М. 

10 Виховна година «Пам’яті героїв 

Крут» 

9 29.01.2015 Дудник С.А. 

11 Бесіда «Герої Крут – приклад 

героїзму» 

10 27. 01.2015 Ткаченко М.І. 

12  Урок мужності «Пам’ять вічно 

живе в серцях» 

11 30.01.2015 Пелипенко М.М. 
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                                                                Спортивні  
                        новини   новини   новини   новини    новини   новини 
                                                                   СІЧНЯ 
 

                                                                        

  В м. Звенигородці в спортивному залі спортивної школи відбувся традиційний 
турнір з міні-футболу серед учнів 10-11 класів. В змаганнях прийняло участь 6 
команд , які були розбиті на дві групи. 
  В групі «А» успішно виступили учні нашої школи, які послідовно перемогли 
команду училища з рахунком 11 : 2 та команду Рижанівки 9 : 5.  
  В групі «Б» успішно виступили Катеринопільські футболісти, які переграли 
команду ДЮСШ /8-9 класи/ з рахунком 11 : 5 та збірну м. Звенигородки з 
рахунком 6 : 4. 
  Отже в фіналі зустрілися наші та Катеринопільські футболісти. Наші футболісти 

по ходу гри вигравали з рахунком 3 : 1. Але видно рано повірили в перемогу,  за що і були покарані. На 
останніх секундах суперник зрівнює рахунок, 4 : 4. Пенальті. Суперник забиває на один гол більше і 
перемагає в турнірі. У команди нашої школи-спортивного ліцею друге місце. Команда виступала в складі 
Павла Вітренка, Вадима Чорного, Миколи Микитенка, Іллі Новаторова, Сергія Сапона та Андрія 
Березового. 
     Під час зимових канікул  традиційно спортивний зал Звенигородської спортивної школи стає центром 
змагань з міні-футболу. 11 січня відбувся турнір з міні-футболу серед учнів 10-11 класів, який був 
присвячений різдвяним святам. В змаганнях прийняло участь 6 команд , які були розбиті на дві групи. 
     В групі «А» виступили збірна команда Звенигородської ДЮСШ, Звенигородська команда «Ліцей» та 
команда «Ретро» з м.Ватутіного. В напруженій боротьбі в групі перше місце посіла збірна команда 
ДЮСШ м.Звенигородки. На другому місці команда «Ліцей». На третьому місці команда «Ретро». 
     В групі «Б» успішно виступили Катеринопільські футболісти, які послідовно переграли команду 
с.Чижівка та Лисянських футболістів. Друге місце посіла команда с.Чижівки, яка впевненно перемог-ла 
команду смт.Лисянки. 
    Отже,  в фіналі зустрілися ДЮСШ м. Звенигородки та Катеринопільські футболісти. Напружений 
поєдинок закінчився з рахунком 5 : 5. Пенальті. Команда смт Катеринополя забиває на один гол більше і 
перемагає в турнірі. В матчі за третє місце команда «Ліцей» з рахунком 12 : 6 перемагає чижівських 
футболістів і посідає третє місце. 
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                                                                    Спортивні  
                           новини   новини   новини   новини    новини   новини 
                                                                        СІЧНЯ 
 

                                                                        

28-29 січня 2015 року в Звенигородській загальноосвітній школі – інтернат 
відбувся щорічний шаховий турнір серед учнів шкіл міста Звенигородка, 
присвячений 71-й річниці звільнення міста Звенигородки від німецько-
фашистських загарбників. Традиційно даний турнір проводиться під 
патронатом міського Голови Звенигородки Саєнко О.Я. 
 
В змаганнях приймали участь 10 кращих шахістів-учнів шкіл міста. 
Гра проходила по круговій схемі. Було проведено 9 турів гри. Регламент 
змагань 15 хвилин на партію одному учаснику.  
Гра проходила достатньо напружено. Впевнено лідирувало двоє 

учасників: Цехмістренко Владислав та Ястремський Павло. Перед останнім туром вже були відомі два 
лідери,  але хто яке займе місце вирішувалось в останньому турі. В напруженій боротьбі перше місце 
виборов учень школи-інтернат Ястремський Павло який набрав 8 очок з 9-ти.  Відповідно друге місце із 
7-ми очками посів  Цехмістренко Владислав – учень школи імені Тараса Шевченко. Третє місце 
завоював учень школи-інтернат Джулінський Дмитро який набрав 5½ очок. Активну участь в підготовці 
до проведення змагань приймав учитель фізкультури Звенигородської школи-інтернат Пилипенко М.М. 
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Шкільні 
новини новини новини новини новини новини 

                                                                        СІЧНЯ 
 

 

17 січня в Звенигородській загальноосвітній школі №3 

відбувся ІІ етап районної одімпіади з економіки. Учасницею 

олімпіади стала учениця 11 класу Савельєва Марія. 

 

 

                                                                                         
 
 

22 січня в Звенигородській загальноосвітній школі-інтернаті І-

ІІ ступенів відбувся ІІ етап районної олімпіади з ІКТ. Від 

нашої школи був учасником учень 11 класу Джулінський 

Дмитро. 

 
 

                                                                                         
 

 
29 січня відбувся ІІ етап районної олімпіади з російської мови 

та світової літератури, який проходив в Звенигородській 

загальноосвітній школі ім. Тараса Шевченка. Учасниками 

стали учні нашої школи: 

 

               Рябоненко Владислав (9 клас) 

 

 Ганжуга Наталія (10 клас) 

 

Фещенко Тетяна (11 клас) 
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        Що внутрішня,  що зовнішня краса тобі одній дарована, людино! 

 

       Тяжкий та гнітючий період для всіх українців… Він є таким же тяжким 

випробуванням і для дітей. Тому, щоб хоч трішки розрядити напружену 

обстановку, ми зробили  другий тиждень після зимових канікул емоційно 

насиченим та позитивно забарвленим.  

       Це був тиждень естетичного виховання, який організували та провели  

вчитель музичного мистецтва   Куценко Наталія Володимирівна та вчитель 

образотворчого мистецтва   Сауляк Інна Володимирівна. 

План проведення заходів тижня естетичного виховання 

 

Дата Назва заходу Клас Відповідальний 
26.01 

понеділок 

Випуск стінгазет з музичного та 

образотворчого мистецтва «Музична газета» та 

«Краса врятує світ» 

5-11 Куценко Н. В. 

Сауляк І. В. 

27.01 

вівторок 

Конкурс малюнків з музичного мистецтва 

«Скрипковий ключ у кольорі» та з 

образотворчого мистецтва «Краса врятує світ» 

5-9 

 

4-9 

Куценко Н. В. 

 

Сауляк І. В. 

28.01 середа Гра  «Поле чудес» на тему «Музичні 

інструменти»; гра-вікторина з образотворчого 

мистецтва  «Як твориться образ» 

6 

 

7 

Куценко Н. В. 

 

Сауляк І. В. 

29.01 четвер Перегляд відео «Творчість видатних митців 

України» 

9 

10 

Куценко Н. В. 

Сауляк І. В. 

30.01 

п’ятниця 

Мистецький «Брейн-ринг» 5 

6 

7 

Куценко Н. В. 

Сауляк І. В. 

02.02 

понеділок 

Зустріч з візажистом «Крок назустріч красі» 9 

10 

11 

Куценко Н. В. 

Сауляк І. В. 

03.02 Оголошення результатів тижня естетичного 

виховання на загальношкільній лінійці, 

нагородження переможців конкурсів 

5-11 Куценко Н. В. 

Сауляк І. В. 

 

      Протягом тижня було проведено багато цікавих та змістовних заходів, уроків, 

конкурсів на яких діти показали свої знання, вміння, навички та творчі здібності. 

       Розпочався тиждень випуском мистецьких стіннівок «Музична газета» та 

«Краса врятує світ».  
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    У підготовці матеріалів та випуску стінгазет активну участь взяли члени 

учнівського самоврядування, зокрема міністерство інформації, а також учасники 

естетичного гуртка «Етюд». Читачі мали змогу отримати цікаву інформацію про 

цілющі властивості музики, дізнатися про дивні музичні інструменти, розгадати 

одну із таємниць створення загадкової «Джоконди» Леонардо да Вінчі, дізнатися 

про походження слова «силует» та попрацювати над розв’язанням цікавих 

кросвордів, ребусів та мистецьких завдань. Звання «Кращий мистецтвознавець 

школи» отримала учениця 6 класу Красуцька Анастасія. 

      Продовженням тижня естетичного виховання стала виставка учнівських 

малюнків на тему вічного й прекрасного.  

 

    Малюнки вражали своєю красою, майстерністю, неповторністю та 

фантастичністю. Особливо були відзначені роботи Козубняк Аліни (4 клас), 

Гербич Ангеліни (5 клас), Кібаленко Анни (6 клас), Усевича Андрія (7 клас), 

Звертановської Катерини (9 клас), Чорнобровкіної Оксани (9 клас). 
 

      Наступний день виявився цікавим для учнів середньої ланки, адже для них  

було проведено гру-вікторину з образотворчого мистецтва «Як твориться образ»  

 

 

та «Поле чудес» на тему «Музичні інструменти». 
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    Вразили своїми знаннями Кібаленко Анна, Сердюченко Кузьма та Кармазіна 

Вероніка, які стали фіналістами гри, а перемогу у фіналі здобула Кармазіна 

Вероніка.  

 

     

     Учні 9 та 10 класів мали змогу ближче познайомитись з творчістю видатних 

митців України. 

      Вчитель образотворчого мистецтва Сауляк І. В. познайомила 9-тикласників із 

менш висвітленою стороною творчості видатного українського письменника і 

поета Т. Г. Шевченка- його художньою спадщиною.  10-тикласники разом з 

вчителем музичного мистецтва Куценко Н. В. відкрили для себе сторінку 

особистого життя та творчості українського композитора М. В. Лисенка 

 

       Велику кількість позитивного настрою та приємних вражень отримали  

учасники мистецького «Брейн – рингу». Боротьба була запеклою, учні з 

хвилюванням і водночас із захопленням обговорювали запитання та  давали на 

них змістовні відповіді. 

       За результатами гри збірна команда учнів 5-7 класів у складі Гербич А., 

Котляренко А., Красуцької А., Соловей С., Зозулі А., Патріної В. зайняли ІІІ 

місце. 
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      Збірна команда учнів 5-7 класів у складі Завальнюка М., Янчука Б., Ополончик 

Д., Савєльєва О.,Борисової М., Шевченко К. зайняли ІІ місце. 

 

                               

 

      Переможцями у цій грі виявилася збірна команда учнів 5-7 класів у складі 

Дубової О., Термінако А., Винарської Л., Віннічук О., Візгаліна Є., Усевича А. 

 

                             
 

      Дуже цікаво закінчувався тиждень естетичного виховання, який проходив під 

гаслом: «Що внутрішня, що зовнішня краса тобі одній дарована, людино!»   

      Відбулася зустріч дівчат-старшокласниць із стилістом-візажистом Зеленько 

Вікторією Миколаївною. Вона дивувала учениць своєю активністю, креативністю, 

своїм азартом та вмінням заряджати слухачів позитивною енергією. Майстер-

клас, проведений Вікторією Миколаївною,  здивував дівчат. Вони  з цікавістю та 

захопленням  спостерігали  за чарівним перетворенням, яке відбувалося на їх 

очах.  
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         Вікторія довела, що візаж – це  мистецтво, яке полягає не тільки в 

правильному виборі засобів декоративної косметики та вмілому нанесенні 

макіяжу, але й в умінні за  їх допомогою створити єдиний образ людини,  що 

включає в себе і зачіску, і одяг, і навіть характер. 

                                                                                          

                               І ось результат 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На  загальношкільній  лінійці  було 

підведено підсумки проведеного тижня 

естетичного виховання, оголошено 

результати конкурсів та нагороджено 

переможців. 
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                     Крупним планом 
        Наша  газета  починає нову рубрику, яка має назву «Крупним планом». В 

ній ми  будемо розповідати про наших шкільних геніїв-ерудитів. І перший гість 

рубрики – учень 10 класу Шевченко Денис. 

 

                  
 

    Денис - звичайний учень-десятикласник, хіба що трохи сором’язливий, завжди 

серйозний, врівноважений і водночас привітний. Вчителі знають  Дениса з 

початкової школи,  як  художника, але перейшовши  до середньої ланки, учень 

почав проявляти інтерес  до української мови, математики і особливо біології. Та 

й з іншими предметами в нього немає проблем. Любить фізкультуру, серйозно 

займається шахами, але найулюбленіше заняття в школі –це, звичайно, одягти 

білий халат – і вперед, до таємниць рослинного світу. 
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     Недаремно Денис виборов 1 місце в І етапі шкільної олімпіади з екології, потім 

з таким же результатом пройшов ІІ етап районної олімпіади з екології. Після 

цього учень зі своїм екологічним проектом на тему: «Дослідження способів 

використання опалого листя для збільшення органіки грунту» їздив в Черкаси і 

став учасником ІІІ етапу обласної олімпіади з екології, де його роботою 

захоплювалися і учасники, і журі. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Коли ми задали Денису кілька питань, засоромився більше звичайного, але все  

ж нам вдалося дещо дізнатися. 

 

 

 

14 



 
 

-Денисе, як давно тебе хвилює проблема екології в нашій країні? 

 

-Це турбувало мене ще задовго до того, як я прийняв участь в олімпіаді. Мені ніколи не 

подобалось наше відношення до природи і навколишнього світу. Не думаючи про 

майбутнє нашої країни, ми забруднюємо її, забруднюючи при цьому і своє життя. У 

результаті своїх спостережень, я спробував допомогти вирішити проблему забруднення 

і сподіваюсь, що кожна людина теж зробить маленький внесок у розвиток нашої 

держави. 

 

-Яка мета твого проекту? 

 

-Мета моєї теми заключається в тому, що опале листя не потрібно спалювати, адже з 

нього можна отримати корисне добриво. На території нашого міста росте багато дерев, і 

восени – це велика кількість опалого листя. І постає питання: що з 

 ним робити? Я разом з моїм викладачем, Проценко Анжелікою Миколаївною,  

спробували вирішити це питання способом внесення листя в грунт, що сприяє 

збільшенню органіки і урожайності. 

 

-Який твій улюблений предмет в школі? 

 

-Улюблених предметів у мене багато, але такі, як біологія, математика, українська мова, 

люблю найбільше. Хоча не слід забувати і про інші предмети, адже вони також важливі і 

обов’язково знадобляться в майбутньому. 

 

- Чим ти займаєшся у вільний від уроків час? 

 

- Коли закінчуються уроки чи наступають вихідні або канікули, у мене ніколи не 

виникає питання- чим зайнятися, щоб не нудьгувати. З 8 років займаюся малюванням в 

художній школі і вже отримав диплом про закінчення навчання. Але я вирішив не 

полишати цю справу і продовжую розписувати картини вдома. А ще я з другом відвідую 

секцію шахів, яка працює в нашій школі. Вечорами люблю грати з друзями в 

комп’ютерні ігри. Мені здається, що хороші друзі і цікаві справи є надійними 

захисниками від нудьги і зневіри. 

 

- Ким мрієш стати в майбутньому?  

 

- Всі професії є потрібними і важливими. Хтось мріє стати репортером чи журналістом, 

щоб писати цікаві статті  та доносити до людей новини. Хтось хоче бути спортсменом, 

щоб досягати все вищих і вищих висот. А я мрію стати лікарем. Чому? Тому, що ця 

професія для мене найближча. В моїй родині лікарів немає, я перший спробую піти по 

цій стежині. Лікувати людей, рятувати їхнє життя, пізнавати людину з біологічної точки 

зору – ось що цікавить мене в цій професії, але найбільше я б хотів працювати з дітьми, 

тобто бути дитячим лікарем-педіатром. Я сподіваюсь, що стану хорошим спеціалістом в 

області медицини. 

 

- Денисе, дивлячись на твою наполегливість, ми навіть не сумніваємось у цьому. 

Успіхів тобі у навчанні і не полишати своєї мрії. Щасти тобі! 
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            У січні святкують свій день народження: 

                   Зеленюк Наталія Володимирівна 
Чайковська Лариса Михайлівна 

Ставенко Наталія Петрівна 
Грущинська Валентина Михайлівна 

Сауляк Віктор Анатолійович 
Дружбінська Надія Василівна 
Кармазин Світлана Вікторівна 

 
        Учнівський та вчительський колектив 

 школи-інтернату І-ІІ ступенів-спортивного ліцею вітає вас зі святом! 
Прийміть наші щирі вітання з Днем народження. Бажаємо вам 

здоров'я, щастя, успіху та натхнення у справах. Нехай рідні завжди 
оточують вас любов'ю та розумінням, а колеги — повагою. 

Сподіваємось, що все це стане запорукою вдачі та радості вашого 
життя. 
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У лютому святкують свій день народження: 
 

Басиста Лариса Василівна 
Кулікова Валентина Іванівна 

Крекотень Наталія Олексіївна 
Викиданець Андрій Сергійович 

Стежковий Анатолій Григорович 
Майданик Микола Миколайович 

Лазоренко Леся Валеріївна 
 

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

Бажаємо вам міцного здоров'я, особистого щастя, яскравих успіхів та 
здійснення найзаповітніших мрій. Нехай кожен день буде осяяний 
високим злетом душі, а добре самопочуття і гарний настрій стануть 

запорукою вашого процвітання. Миру, злагоди, шани, любові та 
достатку у вашому домі! 
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