






ПЕРШИЙ УРОК 
ВШАНУЄМО НЕЗАЛЕЖНІСТЬ УКРАЇНИ РАЗОМ! 

Багато держав є, людей і мов 

різних 

Та кожному мила одна лиш 

єдина 

Найкраща з усіх, то є рідна 

країна, 

Мені ж наймиліша – моя 

Україна.  



КРАЇНА ЧУДОВА – 

СТЕПИ І КАРПАТИ, 

ЗЕЛЕНІ САДИ БІЛЯ 

КОЖНОЇ ХАТИ. 

ЯК СИМВОЛ ВЕРБА І 

ЧЕРВОНА КАЛИНА. 

ВКРАЇНУ ЛЮБЛЮ -  ЦЕ 

МОЯ 

БАТЬКІВЩИНА. 

 



МОЯ ВУЛИЦЯ – БЕРЕГ ДИТИНСТВА 

Любі друзі! 

Милуйтесь нашим 

рідним містом, 

любіть його і 

намагайтеся 

зробити все, що в 

змозі, щоб воно 

стало кращим, 

багатшим, 

красивішим. 





СВІТОЧАНСЬКИЙ ЯРМАРОК 

Наш 8-А провів свято осіннього 

врожаю. Підготували цікаві 

виступи, презентації  та 

подарунки. 

Веселий ярмарок химерний, — 

Шумить, регоче, заграє. 

Сюди й не хоче хто —заверне: 

Купить чуже, продать своє. 





СВІТОЧАНСЬКИЙ ПОХІД 



Наш 8-А клас 

відпочиває 

від змагань. 

Набирається сил 

для подальших 

конкурсів, 

весело 

проводить час. 



ЖИВИ, КНИГО! 
 Наш клас провів акцію “Живи, книго”, бо важко 

переоцінити її значення для людства. Вона була і 

залишається невичерпним джерелом знань. 



ДЕНЬ ПИСЕМНОСТІ 
День писемності ми відзначили 9-го листопада. Провели урок для 7-9 

класів, пригадали історію виникнення кирилиці. Мова - запорука 
існування народу. Захищаючи рідне слово, ми захищаємо свою націю, її 
гідність, щоб засяяла українська, “як та зоря ясна”. 



ДЕНЬ ПИСЕМНОСТІ 



Був проведений 

невеличкий екскурс у 

життя Бориса 

Грінченка для всіх 

бажаючих. 



Шкільні бібліотеки в усьому світі мають свій 
особистий день – Міжнародний День Шкільної 

Бібліотеки, який відзначається щорічно 4-го понеділка 
жовтня, починаючи з 1999 року. У цей день ми 

відвідали бібліотеку, Олена Миколаївна розповіла нам 
багато цікавого. 













ДЕНЬ НАУМА ГРАМОТНИКА 
14.12 відбулося свято Наума Грамотника. Учні, що 
приймали участь у олімпіадах отримали грамоти. Наш 
клас був нагороджений 30 грамотами. 







КИЇВ 





ДЕНЬ БЕЗПЕЧНОГО ІНТЕРНЕТУ 

Міжнародний День Безпечного Інтернету ми 

святкували 6-го лютого у комп’ютерному класі. 

Правила користування Інтернетом нам 

розповіла учениця 10-го класу. 













На честь Всесвітньої 

боротьби з 

туберкульозом ми 

зустрілися з 

лікарем 

тубдиспансеру, 

який розповів нам 

головні причини 

захворювання та 

усунення цієї 

величезної 

проблеми. 




