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4 березня у нашій школі відбувся 

концерт, присвячений Міжнародному 

жіночому дню 8 Березня.  

Святковий концерт, слова-вітання, 

вірші, пісні та танцювальні постанов-

ки радували глядачів. Усіх присутніх 

привітали хлопці нашої школи, поба-

жали усім миру, злагоди та дос-

татку 

Приємно було чути позитивні 

відгуки глядачів після концер-

ту…Дякуємо усім, хто долучив-

ся до підготовки і проведення 

свята. 
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10 березня у нашій школі 

відбувся ярмарок та район-

ний семінар заступників 

директорів з виховної ро-

боти ЗОШ І-ІІІ ст. Учасни-

ки семінару долучилися до 

дійства виховного заходу 

"Масляна, Масляна, яка ж 

ти мала...", яке провели за-

ступник директора з вихов-

ної роботи Бадира Алла 

Миколаївна та учитель 

початкових класів Кузь-

мик Олена Василівна.  



Відбувся конкурс читців поезії Лесі 

Українки і Тараса Шевченка. З кожного 

класу було по два читці, які читали поезії.  

 

 

А учениця 

11 класу 

проспіва-

ла Шев-

ченкові "Думи мої, 

думи мої". Перемо-

жцями стали у 

старшій віковій 

групі учениця 11 

класу Дудіч Ан-

геліна, у середній: 

учениця 5 класу Красак Анастасія, у 

молодшій групі: учениця 2 класу Ляхо-

вич Марія. 

2 березня учні 3 класу провели 

урок-свято на тему "Книга - твій 

найкращий друг". Цікавими зав-

даннями, піснями, веселими міні

-п'єсами діти довели, що книгу 

потрібно любити і берегти.  

 

 

 

 

 

 

Учні нашої школи успішно взяли участь у 

Всеукраїнському математичному конкурсі 

“Кенгуру”. За результатами якого отримали 

грамоти та складачки-головоломки. Це такі 

учні як: Пархоменко П., Ковальчук М., 

Ольшановська А., Сохацький Р.,- учні 3 класу.  

Бадира М., Огроднічий С., Лукашук О., Пет-

рук І.,  - учні 4 класу Федорченко Ю., Верем-

чук Х., Міщук В., Черній М., Юхно Х., Гонча-

рук Б.,  Красак А., Волчок О., - учні 5 класу, 

Голуб М., Федорченко Д., - учні 6 класу. 


