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щасливі посмішки 

і захоплення. Адже 

кожен відправляю-

чи сердечко, вкла-

дав туди часточку 

душі. 

Найбільше ва-

лентинок от-

римали учні   

5 класу. Мож-

ливо, там і 

справді  ча-

стенько 

залітає Амур. 

У нашій школі цілий 

тиждень перед 

світлим і прекрас-

ним святом, Днем 

Святого Валентина, 

діяла  поштова 

скринька Амура. В 

яку діти та праців-

ники школи мали 

змогу відправити 

свої валентинки. 

Кожне послання 

знайшло свого ад-

ресата саме в День 

закоханих. Разом з 

валентинками діти 

отримували радість, 

Усі ми чули слово «Екологія» 

але не кожен замислювався 

над його значенням. А ще 

менше тих, хто  зберігає і 

примножує нашу приро-

ду.  17 лютого відбувся 

районний конкурс шкіль-

них агітбригад. Наша ко-

манда «Гармонія»  пока-

зала чудовий виступ, в 

якому висвітлили су-

часні проблеми екології 

річок та озер. Закликали 

усіх присутніх до збе-

реження нашої приро-

ди. Та показали цікаве 

відео про нашу кри-

ничку. У підсумку ко-

манда отримала ІІІ 

місце. З чим ми щиро 

їх вітаємо! 
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ви.Програма булаа дуже насиче-

ною. За ці декілька днів, учні 

дізнались багато цікавого про го-

динник і підготували виставку Біг-

бенів.  Також підготували само-

робні валентинки. Побували на 

англійському чаюванні, пе-

реглянули мультфільми на 

іноземній мові та створили 

показ мод для паперових  

ляльок. А для найдопит-

ливіших  було розроблено 

англійський кросворд. А 

після того як усі встигли 

стомитись, була проведена . 

З 16 по 20 лютого, в нашій 

школі було дуже весело, 

цікаво та повчально, особли-

во тим, хто полюбляє інозем-

ну мову. Адже проводився 

тиждень англійської мо-

Розминка «Relaxation» . Усі учас-

ники залишились задоволені, і 

кожен узяв для себе щось нове, 

корисне і цікаве.  

 

Ще й досі згадується як рік 

тому здригався не тільки 

майдан чи Київ. Здригну-

лась вся Україна. На честь 

жалоби за загиблими на 

майдані, в нашій школі го-

ріла лампадка пам’яті і   

 

 

 

 

 

 

 

 

ско-

рботи. Біля якої розмістили 

світлини з подіями тих часів. 

Також старшокласники мали 

змогу переглянути фільм-

хроніку підій на майдані 17-

19 лютого. Усі були проник-

нені смутком та сумними спо-

гадами. А на лінійці усі учні і 

працівники школи вшанували 

загиблих хвилиною мовчання. 

11 лютого уч-

ні нашої школи їздили на 

районні змагання з баскет-

болу. Серед учасників було 

8 команд. Та наші спортсме-

ни в запеклій боротьбі вибо-

роли ІІ призове місце! Ми 

вітаємо наших спортсменів. 

І бажаємо здобути ще не од-

ну перемогу. 


