
Іванівна та Фе-

дорович Юлія Олегів-

на—вчителі історї,  

були задоволені, що 

їм вдалось піднести 

дух патріотизму в 

нашій школі. 

 

День Собо́рності —

 свято України, яке відзна-

чають щороку 22 січня в 

День проголошення Акту 

возз'єднання  Української 

Народної Респуб-

ліки й Західноукраїнської 

Народної Республіки, що 

відбулося в 1919 році.  

До відзначення цієї дати в 

нашій школі проходив 

урочистий концерт, який 

підготували учні   9 кла-

су. Усі присутні на-

повнились духом неза-

лежності, патріотизму і 

гордості за те, що ми - 

Українці! Дранчак Ок-

сана виконувала досить 

чуттєві і проникаю-

чі пісні про нашу 

Батьківщину. Зага-

лом усі залишились 

задоволеними і 

вдячними виступа-

ючим. А організато-

ри: Власюк Ніна 

28  січня—трагічна дата для  

українського народу. В цей день 

ми відзначали і 

згадували події 

98-річної дав-

нини.  

В цей роковий 

день під 

станцією Крути 

загинуло 300 

молодих хлопців- студентів. З 

них тільки 30 знайшли і 

розпізнали для 

поховання на 

Аскольдовій 

горі. Це були 

наші однолітки  

14-21 років.     

   Вони бороли-

ся з більшови-

ками за Україну, за свободу. 

Вони внесли свою лепту в 

нашу незалежність і чисте 

небо над головою.   

    Учні 10–го та 8 –го класу  

првели лінійку пам’яті, в якій 

розказали про трагічні події 

1918р.  
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загальний плакат. За підсумками 

оглядів, ми побачили різноманіття у 

виборі професій, та найбільше було: 

перeкарів,  вчителів, лікарів, про-

грамістів та художників. Тож бажа-

ємо усім 

успіху, у ви-

борі і здобутті 

майбутніх 

професій. 

Кожної се-

реди перед 

уроками, у 

нас тра-

диційно 

проходить 

інформаційна бесіда з класними 

керівниками. І ось 22 січня, усі 

класи отримали завдання, колек-

тивно зобразити професію своєї 

мрії та вивісити на стенді. Кожен 

клас підійшов по-своєму 

оригінально. Учні 11 класу запро-

понували незвичні професії, учні 

10 класу вивісили поради , як кра-

ще обрати майбутню професію, а 

учні 5 класу об’єднались по групах 

і створили        

 

Цього року, День Соборності в нашій 

школі проходив з особливим настроєм.  

І тому, для підтримки патріотичного ду-

ху, створеного на святі, учні 5-7 класів 

організували невеликий флешмоб. Сим-

волічно об’єднали дві половини карти 

України, продемонструвавши що Украї-

на—єдина країна, від заходу і до сходу. 

І затанцювали патріотичний танок. 

 25 січня в нашій школі відбулися змагання з 

шашок, між учнями середньої та старшої ланок 

школи. Боротьба була запеклою. Та все ж ми  

маємо переможців. У середній ланці— Супо-

ровський Ю., учень 7 класу та Печерук Н. уче-

ниця 7 класу. Серед учнів старших класів пере-

могли Костюк В. учень 11 класу, та Мельничук 

Аліса учениця 9 класу. 

Також цього місяція проводи-

лись спортивні змагання з бас-

кетболу серед юнаків. Перемо-

гу здобули: учні 6 класу—ІІІ 

місце, учні 5 класу—ІІ місце, 

та учні 7 класу—І місце. 

  Серед старшокласників пере-

могли: учні 11 класу—ІІІ міс-

це, учні 9 класу—ІІ місце, та 

учні 10 класу—І місце. Вітаємо 

наших пере-

можців і буде-

мо чекати від 

них гарних 

результатів на 

районному 

рівні. 


