
Згідно планів роботи відділу 
освіти та школи на 2012-2013 
навчальний рік протягом 
квітня були проведені такі 
Місячники: місячник екологі-
чного виховання «Пробач 
мені, моя земле», місячник 
безпеки життєдіяльності, 
місячник «Спорт для всіх – 
спільна турбота», місячник 
охорони навколишнього се-
редовища, місячник правової  
освіти школярів. 

В рамках проведення цих 
Місячників у школі відбулося 
ряд заходів. Зокрема Тиж-
день благоустрою території 
(прибирання шкільного подві-
р’я, побілка дерев, штахет-
ника, бордюр). Учні школи 
перекопали шкільні квітники 
та підготували їх до висаджу-
вання розсади квітів.  

Проведені  години спілкуван-
ня по тематиці безпеки жит-
тєдіяльності.  

Учні 8-10 класу на чолі із 
класними керівниками наво-
дили лад біля пагорбу Слави 
(підмітали, виносили сміття, 
фарбували огорожу). 

Протя- гом 
місяця проходила активна 
підготовка школи до участі у 
святкуванні 68-річниці Вели-
кої Перемоги. Учні готували 
матеріали для прикрашання 
святкової колони на 9 Трав-
ня. 

 

“ Найважча професія – бути 
людиною.” 

                                Х. Марті. 

                                                                                                                   
“Людина  не для того створе-
на, щоб терпіти  поразки … 
Людину можна знищити,але 
її неможливо перемогти” 

                       Е. Хмінгуей. 

 “Не піддавайся  нещастю, 
але не йди йому назустріч із 

по
дв
ій
но
ю 

мужністю” 

                              Верлігій.                                                                                                

“ Людину можна розпізнати 
по оточенню, в якому вона 
обертається” 

                          Дж. Свіфт. 
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День Чорнобильської трагедії 

26 квітня у школі відбулася година пам’яті  присвячена  27 річниці 
Чорнобильської трагедії. У проведені заходу взяли участь учні 10 
класу. Вони розповіли про події далекого 1986 року,коли мирний 
атом,вийшовши  з- під контролю,розділив долю багатьох українців 
на до і після  Чорнобиля. А на карті України з’явилася багатокіло-
метрова зона  відчуження. Також школярі переглянули докумен-
тальний фільм про наслідки  Чорнобильської трагедії.   

Ми усі повинні пам’ ятати  про ці страшні події,щоб вони більше 
ніколи не  повторились. 

Учні школи протягом квітня приймали активну участь у 
проведенні  акцій «Майбутнє лісу у твоїх руках». Школярі 
із 7 по 11 клас висаджували саджанці у Ковельському, Ра-
довичівському держлісгоспах та СВТ “Аміла”. 

Ми переконані,що екологічне виховання підростаючого по-
коління – це дуже важлива справа. 


