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      Пошана і вдячність наповнюють серця 

усього людства, бо Тарас Шевченко – не 

тільки співець України, він митець на всі часи, 

на всі віки,  для всіх людей на землі. Ми 

пишаємось тим, що він – наш земляк,  ми 

прагнемо бути достойними його нащадками. У 

багатьох оселях наших земляків і сьогодні 

можна побачити портрет Шевченка, 

заквітчаний вишитим українським рушником. 

Доля Тараса і доля України – невіддільні. 

Шевченко жив Україною, за неї страждав, для неї гартував свою волю, для її 

пробудження і визволення писав своє неопалиме безсмертне пророче слово, 

утверджуючи віковічне прагнення українського народу до волі. 

       Шануючи сьогодні Кобзаря як символ українства, вклоняємось йому за те, що 

він – єдиний поет-художник в усій світовій культурі, який врятував націю від 

виродження в умовах колонізації російською імперією. Сьогоднішня Україна, без 

перебільшення, постала завдяки шевченківському незламному духу, його думкам 

і українському слову. 

 

«Свою Україну любіть, 

Любіть її … 

Во время люте, 

В останню тяжкую минуту 

За неї Господа моліть!» 

 

     Ціною героїв Майдану – Небесної сотні, які поклали  своє життя за нашу 

свободу, ми тепер виборюємо справжню Незалежність, про яку мріяв великий 

кобзар Т.Г. Шевченко і про яку  вже ніхто не зможе сказати, що воля і свобода 

далися Україні надто легко. 

     Найкращим пам’ятником Великому Кобзареві буде будівництво нової, вільної, 

очищеної кров’ю боротьби, України! 

 

Народе мій! Великий український, 

Ти пута зняв з козацького коня. 

Вже – з волею – і хліб святий, і сільця, 

Тож зміцнюй, бережи її щодня. 

Будь пильним, мій довірливий народе! 

Не раз вже потрапляв у пастку ти. 

Підняти прапор – то ще не свобода. 

Будь мудрим! Вір, що дійдем до мети! 
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З 2 по 6 березня у Звенигородській загальноосвітній школі-інтернаті-

спортивному ліцеї відбулися дні вшанування славетного сина українського 

народу  Т. Г. Шевченка.  

Заступник директора з виховної 

роботи Сауляк Інна Володимирівна 

підготувала і провела лінійку, присвячену 

Шевченку-художнику, а також показала 

презентацію «Шевченків світ в буянні 

фарб». 

      Бібліотекар школи Янішевська Марія Василівна 

репрезентувала увазі школярів книжково-ілюстративний 

куточок  «Ми чуємо тебе, Кобзарю, крізь століття». 

    Вчителі початкових класів Товмацька Галина 

Миколаївна та Басиста Лариса Василівна разом з учнями 

3та 4 класів організували виставку дитячих малюнків 

«Творчість Т. Г. Шевченка очима дітей». Багато дитячих  робіт  було відібрано на 

районну виставку, присвячену творчості Кобзаря. 
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     Чи згадуєте ви, дорослі, яке захоплення у вашому дитинстві викликала веселка, 

що вигравала дивовижними кольорами? Здавалося, що ці кольори утворюють 

веселковий міст через усе небо, і як же мріялося  пробігтися по тому мосту, бо він 

неодмінно заведе у чарівну казку.  

      У Звенигородській школі-інтернаті-спортивному ліцеї  цю дитячу мрію з 

великим успіхом втілює в життя вихователь групи продовженого дня Томічек 

Галина Вікторівна. Ще в 2008 році вона створила дидактичний театр «Веселка»,  і 

з тих пір є його незмінним керівником. Галина Вікторівна навчає своїх вихованців 

бачити навколишній світ у різнобарв’ї, у формах і кольорах, у рухах і в спокої. 

Але  найголовніше для учнів те, що недосяжне стає реальністю, мрія 

здійснюється. І тоді…виростають крила,  діти творять, танцюють, співають. Вони 

актори, тільки від них залежить успіх прем’єри, вони це розуміють,  вони горді, 

серйозні  і щасливі. Театр має багато нагород та відзнак, але для Галини 

Вікторівни найвища нагорода - бачити  зацікавленість в очах дітей, відчувати 

їхню любов і знати, що її вихованці  ніколи не підведуть.  

     В березні вчителі, учні та батьки побували на прем’єрі нової казки «Гуси-

лебеді», де юні актори показали досить «недитячу» акторську майстерність. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

    

     Ми бажаємо «веселчанам» успіхів, а Галині Вікторівні творчої наснаги, сили і 

терпіння! 
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                                                             Шкільні  

                        новини   новини   новини   новини    новини   новини 
                                                                   БЕРЕЗНЯ 
 

                                                                          

 

      В березні відбувся ІІ (районний)  етап  Міжнародних, 

Всеукраїнських та обласних олімпіад. Учні нашої школи 

взяли активну участь та отримали призові місця. В 

олімпіаді з трудового навчання  учень 9 класу Рябоненко 

Владислав виборов І місце.  

       Гарні результати показали учні початкових класів у ІІ 

етапі Міжнародного природничого конкурсу «Колосок»: 

      Козубняк Аліна, Кобринська Софія, Однокінна Дарія, 

Рябоненко Ян – Золотий сертифікат; Ісаков Шамей, 

Підлісняк Артем, Гордей Анна, Самохін Євген, Дубова 

Олена – Срібний сертифікат.   

      Гарні знання показали учні 11 класу: Попова Анастасія, 

Остапенко Діана, Савельєва Марія, Джулінський Дмитро, 

Кирнос Богдан на районному етапі обласного конкурсу 

знавців права та районному етапі Всеукраїнського 

конкурсу учнів-суспільствознавців. 

      Активну участь учні нашої школи прийняли у ІІ етапі 

Міжнародного конкурсу юних істориків, у ІІ етапі Всеукраїнського 

математичного конкурсу «Кенгуру» та у ІІ етапі Всеукраїнсьного нонкурсу 

знавців української мови «Соняшник». 

 

                                                                                   

 

       3 березня в Звенигородській 

загальноосвітній школі-інтернаті-

спортивному ліцеї  відбулися перевибори 

президента школи. За 

результатами голосування 

ним стала учениця 9 класу 

Остапенко Альона. 

Прем’єр-міністром обраний 

учень 9 класу Головко Антон. Ми вітаємо вас і 

сподіваємося на плідну, творчу,          

результативну працю! 
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                                                           Спортивні  

                        новини   новини   новини   новини    новини   новини 
                                                                   БЕРЕЗНЯ 
 

                                                                          

     7 березня на штучному полі спортивної бази Звенигородської школи-

інтернату –спортивного ліцею відбулися обласні змагання з міні-футболу 

серед юнаків 1998-99років народження. В змаганнях прийняло участь 6 

команд з різних районів області. Від Звенигородського району виступала 

команда школи-інтернату-

спортивного ліцею «Ліцей». 

      Наші футболісти впевнено 

перемогли суперників з 

рахунком 6:2. Команда 

«Ліцей»грала в складі Андрія 

Березового, Павла Вітренко, Іллі Новаторова, братів 

Миколи та Дениса Микитенків, Сергія Сапона, Ігоря 

Совгирі, та Вадима Чорного. 

Кращим футболістом турніра було визнано Вадима Чорного. 
 

    Вдало виступили наші юні 

футболісти. Команда 

Звенигородської школи-інтернату 

яка складалася  з учнів 2-3 класів 

посіла друге місце в турнірі з міні-

футболу, який відбувся в 

спортивному залі Звенигородської ДЮСШ.          

     Одна поразка від команди «Ретро» Ватутіного та 

перемога над командою «ДЮСШ» Звенигородка. За 

нашу команду виступали Ярослав Корніцький, Шай 

Ісаков, Олександр Гегельський, Ярослав Пелипенко та брати Олександр та Дмитро Панасенки.  

 

 

                                                                                       

      14 березня в м. Черкасах 

в легкоатлетичному манежі 

відбувся відкритий 

чемпіонат області з 

легкоатлетичного двоборства 

серед юнаків та дівчат 2000-

2001; 2002-2003 р.н. 

      Приймали участь і учні 

нашої школи. Перше місце посів зі спортивної ходьби на 

2 км Гагік Манесян. Його результат 13 хв.10 сек. Друге 

місце  в двоборстві 60 м + 800 м серед молодшої 

вікової групи посів Олексій Вітренко. Добрі результати показали Володимир Смагло, Максим 

Вітренко, Віталій Грищенко, Ігор Совгиря. 
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          У нашій школі з 2014 року почали проводитись цікаві, сучасні та 

оригінальні заходи для вчителів, які започаткувала заступник директора з 

виховної роботи Сауляк Інна Володимирівна. Ось і на весняних канікулах вчителі 

мали змогу позмагатись у квесті, який мав назву «Повернення в дитинство». Що й 

казати… «Повернення» було справжнім. Педагогічний колектив забув про свої 

звання, категорії та вік. В думці було лише одне – якнайправильніше виконати 

поставлені завдання та якнайшвидше дістатись фінішу. Завдання були 

різноманітні: математичні головоломки та ребуси, мовні завдання, запитання на 

знання географії та рідного краю, пантоміма, музичні конкурси. Але всі команди з 

гарними результатами впоралися із завданнями, знайшли призи  та зустрілися на 

фініші, де їх чекав головний приз – величезні смачні торти.  

        У відгуках про квест вчителі висловлювали свої  думки – «чудово», 

«захоплююче», «гарно», «неймовірно», і одна думка на всіх – «частіше б». 
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     27 березня практичним психологом нашої школи Ткаченко Наталією 

Валерівною було проведено тренінгове заняття для вчителів «Стресостійкість», 

головною метою якого було освоєння ефективних способів зняття внутрішнього 

напруження, вироблення індивідуальних навичок подолання негативних наслідків 

стресу. На занятті були проведені вправи: «Фантом», «Колесо життя», «Вітром 

здуло», «Стаканчик» та тест «Стрес і стресостійкість». 

      Вчителі зазначили, що такі тренінгові заняття є дуже важливими і 

ефективними, особливо в тяжкі часи сьогодення. 
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                         Крупним планом 
           Гість березневої рубрики «Крупним планом» - учениця 11 класу Савельєва 

Марія. Знайомтесь! 

 

     Маша в нашій школі зовсім недавно, але навіть за такий короткий термін 

дівчинка встигла заслужити повагу школярів та вчителів і авторитет у 

однокласників. Маша дуже талановита дівчина: відмінно навчається, активно бере 

участь у шкільних та районних олімпіадах, гарно танцює (навчалася у  

Шевченківській спеціалізованій загальноосвітній школі-інтернаті з поглибленим 

вивченням предметів гуманітарно-естетичного профілю), закінчила 

Звенигородську школу мистецтв і навіть встигла знятися у фільмі «Подольські 

курсанти» разом з такими відомими акторами, як Кирило Ємельянов, відомий по 

фільму «Кадети», Володимир Вдовиченков, Андрій Соколов, Марія Шукшина та 

ін.     

    Маша – особистість неординарна. Вона - єдина дівчинка, яка на шкільний 

предмет «Захист Вітчизни» ходить разом з хлопцями, разом  з  ними здає 

нормативи по спорту, стройовій  і  навіть по стрільбі.  До речі, Маша - влучний 

стрілець,  тому що  за результатами останніх нормативів, вона зайняла І місце в 

школі. І взагалі, за що б не взялася учениця, все в неї виходить до ладу. Сказати, 

що везуча? Можливо, в якійсь мірі, та скоріше -  наполеглива, 

 цілеспрямована  і  завзята. 
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                На тренуванні 

 

 

                               З Кирилом Ємельяновим                                                                              

                                                                                                                             

 

 

 

 

 

 
                                  

                             Артистка                                

 

                     

                       На зйомках фільму 

 

 

 

 

   На здачі нормативу зі стрільби 
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      Ми ведемо розмову з Марією Савельєвою: 

 

-Машо! Чи вважаєш ти себе прикладом для наслідування? Чому? 

 

-Немає ідеальних людей. І я, як усі, теж маю свої недоліки. Тому чітко відповісти на це питання 

не можу. Проте, скоріше так, чим ні, оскільки маю чимало заслуг, які, на мою думку, варті бути 

прикладом для наслідування. 

 

-Чи стала б ти товаришувати зі своїм двійником? 

 

-Оскільки я вважаю себе досить товариською особистістю, гадаю, що товаришувала б. Тим 

більше зі своїм двійником, це набагато цікавіше. 

 

-Що ти хотіла б змінити в своєму минулому? 

 

-Не стала б нічого міняти. Воно мене цілком влаштовує. Хіба що, сумлінніше навчалась в 

останні роки, бо це, як я тепер розумію, дуже важливо. 

 

-Які мрії дитинства ти вже втілила в життя? 

 

-Я, насправді, велика мрійниця. Щодо мрій дитинства, які я втілила в життя, то сюди можна 

віднести закінчення музичної школи, подорож за кордон, зйомку у фільмі і багато матеріальних 

бажань. 

 

-Хто в твоїй сім’ї є для тебе авторитетом? 

 

-Звичайно, мої батьки. Конкретно маму чи тата я не виокремлюю, як авторитет, адже, від 

кожного я перейняла хороші якості і переймаю досвід 

 

-Як ти сприймаєш критику на свою адресу? 

 

-Досить позитивно, якщо вона не є засудженням з особистих якихось спонукань, а 

доброзичлива. 

 

-Чи в твоєму житті є людина, у якої ти багато чому навчилася? 

 

-Така людина є, і не одна. Це мої батьки, бабуся і вчителі. 

 

- Чому саме таку «недівчачу» професію ти хочеш обрати?(Маша хоче стати міліціонером) 

 

-Мені завжди подобалась юриспруденція. Я була і буду за справедливість та дотримання 

закону. Після вивчення в 9-10 класах курсу правознавства я чітко зрозуміла, що ця професія для 

мене. Мені притаманні досить «недівчачі» вподобання, наприклад, стрільба. 

 

-Батьки підтримують твій вибір? 

 

-Вони ніколи не нав’язують мені свою думку, завжди підтримують мене, так само і з професією. 

Адже, це моє життя, а, отже, мені обирати, чому присвячувати його. 

 

Дякуємо тобі, Машо, ми щиро віримо, що всі твої бажання і плани здійсняться, тому що у 

такої наполегливої дівчини по-іншому не може бути. Успіхів тобі! 
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         У квітні святкують свій день народження: 
 

Янчук Олена Василівна 
Ананьєва Валентина Анатоліївна 

 
        Учнівський та вчительський колектив 

 школи-інтернату-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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