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     12 лютого  в нашій школі відбулися  батьківські збори у 1 класі, метою яких 

було формування простору для спільних позитивних переживань та емоцій за 

здобуті досягнення дитини в навчально-виховному процесі, залучення батьків до 

спільної роботи щодо вирощування нових навчальних здобутків дітей. 

     Збори проводили класний керівник Погоріла Лариса Павлівна, заступник 

директора з виховної роботи Сауляк Інна Володимирівна, практичний психолог 

школи Ткаченко Наталія Валеріївна. Активну участь приймали батьки. 

      Збори було поділено на блоки. В першому блоці відбувся психолого-

педагогічний діалог, в другому було проведено заняття з елементами тренінгу, 

третій блок мав назву «Інформаційний», де було представлено презентацію «Як 

навчити дитину терпимості» 
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     16 лютого учні випускних класів завітали до Лисянського професійного 

аграрного ліцею. Юнаків зустріли привітно й тепло. Побували вони на 

виробничому полігоні, де зібрана вся техніка навчального закладу, де проходять 

практику учні ліцею. Також побачили великі, просторі, насичені великою 

кількістю наочності навчальні кабінети та мали можливість на кілька хвилин 

стати учнями  Лисянського професійного аграрного ліцею. 

               

 

  Мали можливість проїхати за кермом на навчальному легковому автомобілі. 

Подивитися на кімнати гуртожитку ліцею. 

 

               

  А на завершення Дня відкритих дверей гостинні господарі ще й пригостили 

хлопців нашої школи гарячим смачним українським борщем та пиріжками з 

капустою, які виготовлені із пшениці, яку сіють, вирощують, доглядають та 

збирають учні аграрного ліцею. 

  Було дуже цікаво та смачно!!! 

 
 
 

3 



 
 

    У сучасному суспільстві дуже мало приділяється уваги патріотичному 

вихованню. Наслідком цього є небажання сучасної молоді служити в лавах 

Збройних Сил. Військово-спортивні ігри сприяють підготовці учнів до служби в 

армії і розвивають почуття патріотизму. 

 

     17лютого в нашій школі відбулася військово-спортивна гра  «Козацькому роду 

нема переводу» для учнів 10 – 11 класів, яку провів вчитель Захисту Вічизни 

Шпильовий В. І. Юнаки мали нагоду довести присутнім, що вік – це не та вагома 

причина, яка веде до перемоги. Основне – це бажання, старанність, згуртованість 

та уміння примінити техніку та стратегію в певній ситуації.  

 

       
 
 

        
 
 

З  розривом в 1 бал перемогу здобули учні 11 класу. 

 

                                        Вітаємо переможців! 
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     «Афганістан - біль в душі моїй»… Саме під такою назвою 18 лютого в 

 приміщенні Звенигородської загальноосвітньої школи – інтернату І-ІІ ст. – 

спортивного ліцею пройшла зустріч з учасниками бойових дій в Афганістані. 

      До учнів завітали ветерани афганської війни: голова районної спілки ветеранів 

Афганістану, учасник бойових дій – Антонюк Олександр Васильович та секретар 

районної спілки ветеранів Афганістану, учасник бойових   дій   Кисіленко  

 Василь  Васильович. 

     Організатором заходу виступила вчитель світової літератури,  класний 

керівник 9 класу С.А.Дудник. 

  Протягом години присутні поринали в спогади воїнів – афганців про події тієї 

страшної війни. Вони розповіли, як виконували свій інтернаціональний обов’язок, 

про ті нелегкі дні, які випали на їхні молоді долі, згадували своїх бойових 

побратимів. І в тих словах не було найменшого натяку на геройство. Як сказав 

О.В.Антонюк: «Нагороди та відзнаки на війні не основне… Серце обливається 

кров’ю, згадуючи  загиблих товаришів».    

    Хвилиною мовчання вшанували пам'ять вічно молодих воїнів  –  афганців, які 

повернулися додому в цинкових домовинах, а також  наших земляків: Олега  

Тітаренка, Василя  Хомка,  Віктора  Коновала, Валерія Кравченка. 

  Протягом всього заходу присутні мали можливість споглядати фрагменти з 

відеофільму «Чорний тюльпан», кінофільму «9 рота». Учні 9 класу декламували 

вірші на афганську тематику. Для гостей та учнів прозвучали пісні «Синяя река» у 

виконанні Антонюк Ангеліни, Звертановської Катерини,  «Зажгите свечи» у 

виконанні Антонюк Ангеліни. Хвилюючу танцювальну композицію «Афганський 

вальс» виконала учениця 11 класу Пушкіна Каріна. 

Наприкінці зустрічі діти дякували ветеранам – афганцям за мужність, героїзм і 

безмежну відданість рідному народові, бажали міцного здоров’я та мирного неба. 
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   Знати історію свого народу – значить дивитися в майбутнє і не допустити, щоб 

повторилися жахливі події через місяць, через рік, через десятки та сотні 

років…Як бути сином свого народу і не згадати та не вшанувати світлу пам'ять 

тих відважних людей, які  рік тому загинули в нерівній боротьбі на Майдані за 

гідність, свободу та справедливість в Україні??? Народ увінчав їх Небесною 

Сотнею. 

  19лютого в нашій школі пройшов загальношкільний урок пам’яті, присвячений 

річниці Революції Гідності «Герої не вмирають», який підготувала та провела 

вчитель історії та правознавства  М.І. Ткаченко. 

   Звучали вірші, які висвітлювали тогорічні події на Майдані в супроводі 

презентації світлин загинувшим. А також прозвучали авторські вірші, які зачіпали 

та ятрили серця всіх присутніх. 

  Хвилиною мовчання вшанували пам'ять всіх учасників Майдану, які сьогодні 

споглядають за нами з небес. 

  Кульмінаційною точкою в цьому виховному заході була пропозиція вчителя 

взятися всім за руки і подумки побажати воїнам антитерористичної операції 

здоров’я, сильних Ангелів-охоронців, перемоги і миру!!! 

  І полилися крізь стіни та вікна Звенигородської школи-інтернату – спортивного 

ліцею слова: «Слава Україні!» - «Героям слава!!!» 
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                                                                 Шкільні  
                      новини   новини   новини   новини    новини   новини 
                                                                ЛЮТОГО 
 

 

                                                                          

 
   На початку лютого 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 напруженій боротьбі перше місце виборов учень школи-інтернат   

Ястремський Павло 

 

 

 

                                                                              
 
       Традиційно в середині лютого в спортивному комплексі школи-

інтернату-спортивного ліцєю проходять змагання з настільного тенісу, 

присвячені пам’яті воїна-інтернаціоналіста Валерія Кравченка. В змаганнях 

взяли участь вісім шкільних команд, які складалися з двох юнаків та однієї 

дівчини. Перемогли команди школи-інтернату-спортивного ліцею та 

Тарасівської школи, які у фіналі розіграли перше місце . В напруженій 

боротьбі взяла верх команда Тарасівської школи, яка виступала в складі Євгена Ільченка, 

Дмитра Думнича та Анна Плахотник. Друге місце у команди школи-інтернату –спортивного 

ліцею, за яку виступали Сергій Сапон, Микола Соколовський та Оксана Чорнобровкіна.  

 
 

                                                                             
 
     10 лютого  було проведено загальношкільну лінійку на тему: «Час і досі не 

загоїв рану – цей одвічний біль Афганістану», де прозвучали вірші, 

присвячені воєнним діям в Афганістані. Згадали тих юнаків, які не 

повернулися додому, залишивши останні молоді подихи в чужому 

афганському краю. Захід  підготувала та провела вчитель світової літератури, 

класний керівник 9 класу С.А. Дудник. 
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                                                                 Шкільні  
                        новини   новини   новини   новини    новини   новини 
                                                                ЛЮТОГО 
 

                                                                            
 

     
     24 лютого на загальношкільній лінійці відбувся виступ агітбригади на 
тему: «Дізнайся правду про наркотики», який підготувала соціальний 
педагог школи Дивнич Людмила Анатоліївна. Учні розповіли про 
пагубний вплив наркотичних засобів та закликали молодь школи до 
здорового способу життя. 
 

 

                                                                            
 

 
        27 лютого вчителі школи-інтернату-спортивного ліцею разом з учнями  

під пильним керівництвом директора Волощук Оксани Володимирівни 

відпрацьовували практичні дії під час можливих надзвичайних ситуацій. 
Поставлене  завдання  виконали  на «відмінно»: за мінімальний час було 

продемонстровано високий рівень готовності до дій в надзвичайних 

ситуаціях: виведення зі школи всіх учнів, зроблено перекличку та 

організовано спуск в підвальні приміщення. 

    «Сьогодні в державі досить неспокійна ситуація, тому варто бути підготовленими до будь-

якого розвитку подій, особливо тоді, коли ти відповідаєш за долі величезного шкільного 

колективу, - каже Оксана Володимирівна, - Будемо сподіватись, що і надалі тривоги будуть 

лише навчальні. Але завжди треба бути готовим до непередбачуваних ситуацій». 
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12 лютого в школі пройшов концерт присвячений Дню святого Валентина. 

   День святого Валентина в душі кожної людини завжди викликає приємні 

асоціації. Тому навіть на іноземній мові слова щирого кохання, поваги зрозуміли і 

без перекладу. 

      І наші вчителі іноземної мови С.А. Александрова та В.І. Шляхетко з усією 

щирістю душі створили мовно-літературну композицію до Дня всіх закоханих 

     Учні 6 – 11 класів підготували твори різних жанрів, які прославляють силу 

щирого кохання. 

    Одинадцятикласники поставили сценку за твором О’Генрі “Дари волхвів” та 

прочитали поезії Шекспіра. 

 6 клас створив письмові привітання – валентинки.  Всю чарівність дійства 

підкреслили виступи юних танцівників та співаківЛірична пісня Елвіса Преслі 

“Love me tender” та музична композиція із фільму “Титаник” навіяли 

романтичний настрій кожному з глядачів. 
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    20 лютого в нашу школу завітали артисти цирку «Драйв». Учні початкових 

класів отримали величезне задоволення, спостерігаючи за виставою. Приємним 

було те, що діти самі брали активну участь у програмі, виступаючи разом із 

жонглерами, клоунами та казковими героями. Із захопленням учні спостерігали за 

вогняним шоу, клоунами Бібою та Бобою, брали участь у номерах «Китайські 

тарілочки» та «Гігантські мильні бульбашки», а коли на сцену вийшов ілюзіоніст, 

подиву дітей не було меж. Наприкінці програми відбувся розіграш призів, де 

щасливці виграли подарунки та солодощі. Після вистави учні мали змогу 

придбати різноманітні сувеніри. Ми вдячні артистам цирку «Драйв», що  можемо 

бачити веселі усмішки та щасливі обличчя наших дітей. 
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     Про події минулих років ми знаємо із книг і фільмів. 

    На жаль, залишається все менше і менше серед нас тих, хто приніс Перемогу 

нашій державі  в 1945 році. 

   Але  поряд з нами живуть люди, що бачили війну своїми очима. Вони її 

пережили. Не дивлячись на те, що були дуже малі, щоб держати зброю, вони теж 

причетні до Перемоги. Саме вони, діти війни, ставши дорослими, відстоювали 

мир, відбудовували зруйновані міста і села. Їх імена не знайдемо у підручниках, 

мало з них нагороджено орденами і медалями. Але вони віддали своє дитинство за 

те, що маємо ми зараз. За те, що в нас є майбутнє. 

  24 лютого в Звенигородській школі - інтернаті відбулася зустріч з дітьми війни, 

бувшими працівниками нашої школи, а нині пенсіонерами, ветеранами праці 

Осауленко Ольгою Дмитрівною та Слиньком Миколою Миколайовичем 

     Педагог-організатор Куценко Н. В. разом з учнями 2 - 9 класів підготували для 

шановних гостей відкритий захід «Доземно вклонімося дітям війни», де 

зачитували дитячі листи з концтаборів, спогади дітей війни, розповідали вірші, 

показували відео, співали пісні та вшанували загиблих хвилиною мовчання. 

Хвилююче прозвучала молитва дітей про майбутнє України.   Глядачі, 

затамувавши подих, слухали хвилюючі спогади наших гостей, які давалися їм 

дуже нелегко. Зі сльозами на очах вони розповідали про їх нелегку долю в роки 

Великої Вітчизняної війни. Але ще важче їм було дивитися на юних глядачів, 

присутніх на зустрічі, тому що, як зазначила Ольга Дмитрівна, вони теж є дітьми 

війни, теперішньої, нікому незрозумілої, і тому ще страшнішої війни. Гості 

бажали дітям, щоб ніколи в своєму житті вони не почули звуку вибухів. В свою 

чергу учні побажали Ользі Дмитрівні та Миколі Миколайовичу міцного здоров’я, 

злагоди, миру та подарували квіти і  подарунки, зроблені своїми руками 
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                         Крупним планом 
     Гість нашої лютневої рубрики «Крупним планом» - учениця 4 класу Козубняк 

Аліна. 

 
 
 
 
                
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Дівчинка-весна» - це про Аліну. Неймовірно розумна, вродлива, весела, 

відкрита, добра, сонячна, і ще багато гарних слів можна сказати про неї. Діти 

називають її «жива енциклопедія». На перерві учнів 4 класу ви не побачите – всі в 

кабінеті, бо Аліна  організувала вікторину – і діти слухають її, 

 
12 



 

 бо дуже вже цікаво дівчинка розповідає про всілякі дива.  Аліна-артистка, 

відвідує дитячий дидактичний театр «Веселка», гарно малює, співає, танцює. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Але найголовніше  для дівчинки – навчання.   
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І це не просто слова. В навчанні Аліна здобула неабияких успіхів. Це  і ІІІ місце 

два роки підряд в другому турі Міжнародного конкурсу знавців рідної мови 

 ім. Петра Яцика, і ІІ місце у другому етапі олімпіади з природознавства, і золотий 

сертифікат Міжнародного природничого  інтерактивного конкурсу «Колосок». 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ще одним захопленням Аліни є поезія. В наші руки потрапили два віршики.  

 

Так ніжно, тепло й глибоко пише 

юна поетеса. І ось ми 

розмовляємо з Аліною: 
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- Аліно, чи є у тебе друзі серед однокласників? 

 - Весь клас. 

 - Чи подобається тобі навчатися? 

 - Звичайно подобається, адже це так цікаво – дізнаватися про щось нове, чого 

ніколи не знала. Галина Миколаївна дуже цікаво розповідає нам про все. 

 - Ти вважаєш себе талановитою дитиною? 

 - Можливо, і насамперед мій талант проявляється в навчанні. 

 - Ким ти мрієш стати в майбутньому? 

 - Я ще не вирішила точно. Раніше хотіла стати перукарем, а тепер думаю про 

професію дизайнера. В мене дуже багата уява. Коли була маленькою,  

виготовляла будиночки для своїх ляльок та придумувала для них різні моделі 

одягу. 

 - Скоро свято 8 Березня, що б ти хотіла побажати своїм однокласницям та 

вчителям? 

 - Я б хотіла привітати з цим святом не тільки своїх однокласниць і вчителів, а й 

всіх дівчат у школі. Бажаю, щоб вони були красиві, здорові, розумні. А вчителям 

хочу побажати здоров’я, щастя, щоб  ніколи не сумували і  давали нам гарні 

знання. 

- Аліно, ми тебе теж вітаємо зі святом  8 Березня і бажаємо тобі великих 

успіхів у навчанні, бажаємо, щоб ти завжди досягала своєї мети, терпіння 

тобі і наснаги. 

 - Дякую, я вже побіжу, бо друзі чекають… 

 

    Аліна поспішає до класу, а в нас ще довго не сходять посмішки з обличчя, і 

розливається тепло в душі від зустрічі з цією маленькою чудовою дівчинкою. 
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      У березні святкують свій день народження: 
 

                    Батенко Ольга Олександрівна 
                             Лаврега Галина Петрівна 
                             Беркун Валентина Яківна 
 

 

            Вітаємо вас із найприємнішим святом – Днем народження! 

     Від щирого серця бажаємо вам міцного здоров’я, великого щастя, сімейного 

благополуччя; щоб сонце завжди яскраво світило у вашому домі; щоб на вашому 

життєвому шляху не було ніяких перешкод. У нелегкій та необхідній роботі 

бажаємо вам успіхів, великих досягнень, надійних партнерів; щоб ваші мрії 

завжди збувалися, ніхто не перешкоджав досягненню поставленої мети, а друзі, 

співробітники та трудовий колектив приносили вам лише добрі та радісні новини. 
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                                       Любі жінки! 

                     Від усієї душі вітаємо вас із найпрекраснішим, 

                           радісним днем весни – 8 березня! 

 
 Все, що уособлює собою жінка - любов, краса, ніжність, доброта, гармонія, - 

розквітає в цей чудовий день, зігрітий усмішками, подарунками та квітами. Ви - 

початок всіх початків: життя, любові, весни. Ви завжди різні - мудрі, терплячі і 

дбайливі мами, надійні подружжя, дорогі бабусі, дочки, сестри і подруги. Ви 

ближче всіх приймаєте до серця чужий біль, завжди готові прийти на допомогу, 

захистити весь світ від різних бід та смутку. Спасибі вам за доброту, за мудрість і 

терпіння, за вашу щоденну працю, за те, що служите для нас джерелом натхнення 

і піднесених почуттів. Нехай у вашій душі завжди буде весна, а щастя, любов і 

удача не залишають вас ніколи.  

 

 

 

 

                                                                                        Чоловічий колектив школи. 
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