




Ми веселі, кмітливі, допитливі і щирі 





Шкільні будні та 
дозвілля 



Перший урок  у 7-А класі 

 Країна чудова – степи і 

Карпати, 

зелені сади біля кожної хати. 

Як символ верба і червона 

калина. 

Вкраїну люблю – це моя                 

Батьківщина.    

Тут чистеє небо і сонце в 

зеніті, 

зерно золотаве і грона 

налиті. 

Тут слово правдиве і мова 

єдина. 

Тебе я люблю, ти моя, 

Україна! 

 





Похід “Світоча” 



Смачний обід  

після цікавих конкурсів. 





Виховний 

захід 

Українські 

традиції 



Виховна 

година 

Українські 

рушники 



                                                                         

Рослини - символи України                                                

Люблю тебе, мій рідний 

край, 

Люблю, як матінку свою. 

І вірним серцем я 

вбираю 

Красу невимовну твою. 



Подорож до 

Асканії - 

Нова 



“Нумо, юні 

козачата” 



ПІД ЧАС 

ПЕРЕРВИ 



Бардаченко Артем 

–майбутній 

олімпієць 

Казанцев Ілля-

переможець 

обласних змагань з 

боротьби  дзюдо. 



Сидор Аня, Барабан Ксенія-           

учасниці вокальної студії  

                 “Гармонія” 



У шкільній бібліотеці… 





  Приходько  Данилко – учасник шкільного       

етапу  Всеукраїнського конкурсу – захисту    

науково – дослідницьких робіт МАН 



Мова колискова,  

Як весняна 

річечка жива, 

Пробудилась 

українська мова, 

Відродились 

батьківські слова 

Виховна година до Дня   

української писемності  

        та мови  

 



Ми гарно працюємо на суботнику! 



Родинне свято  



Людина починається з добра. 

Милосердя й доброта 

– як два крила , на 

яких тримається 

людство. 

Не говори про доброту,  

Коли ти нею сам не сяєш, 

Коли у радощах витаєш, 

Забувши про чужу біду. 

Бо доброта – не тільки те, 

Що обіймає тепле слово, 

В цім почутті така основа, 

Яка з глибин душі росте. 



Переможці шкільних         

олімпіад 



Гра “ Ерудит – експрес ” 



Місячник правового виховання 

Зустріч з лікарем 

– наркологом та 

працівниками 

правоохоронних 

органів 



 «У єдності наша 

сила» 

Молюсь за тебе,Україно, 

Молюсь за тебе кожен час, 

Бо ти у нас одна – єдина,- 

Писав в своїх віршах Тарас.  



Тиждень військово-

патріотичного виховання 

Відзначення 

річниці 

виведення 

військ з 

Афганістану. 



“Є така професія – 

Батьківщину захищати ” 



Місячник  

“За здоровий спосіб життя” 



Відвідали книжкову виставку  

“ Книжковими меридіанами “ 



У ході місячника профорієнтації 

Фоміна Катерина,  Перекрест  Аліна 

підготували   цікаві презентації про  

професії для учнів початкових класів.  
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