Сьогодні в номері:
*1 грудня – Всесвітній
день боротьби зі СНІДом
* 6 грудня – День
Збройних сил України
*Всеукраїнський
«Тиждень
англійської
мови»
*Подарунки
Миколая

Святого

*Відкриття спортзалу
*Новорічні вітання

Найцінніше, що є в людини – її життя
Життя – це те, що людина більш за все намагається
зберегти і менш за все береже. Життя – це багатство, дане
кожному з нас батьками. І дуже хочеться, щоб воно було
довгим та щасливим. А це можливо тільки за умови міцного
здоров’я. Щодня, щохвилини, особливо напередодні 1
грудня – Всесвітнього дня боротьби зі СНІДом, ми повинні
пам’ятати , що життя – найцінніше , що є в людини.
Хто попереджений, той захищений!
У нашій школі активно працює агітбригада «Ми за
здоровий спосіб життя». Під час проведення класної години
всі учні школи відповідали на питання та виконували
завдання, пов'язані з ВІЛ/ СНІДом. Також вони готували
інформаційні повідомлення про СНІД, шляхи зараження
ВІЛ,
шляхи
передачі
ВІЛ
та
інше.
Крім теоретичних знань з ВІЛ/СНІДу обговорювалася
проблема толерантного відношення до хворих на СНІД
людей. Більшість учнів вважає, що ВІЛ—інфіковані люди
заслуговують на добре ставлення до себе , на розуміння та
підтримку з боку оточуючих. І це правильна думка, бо
ВІЛ—інфіковані люди—це такі ж люди, як ми зі своїми
мріями та сподіваннями.
Чернишова Таня, учениця 10 кл.

З 12 по 18 грудн я проводиться всеукраїнський
"Тиждень англійської мови",
що присвячений офіційному
закриттю Року англійської
мови в Україні . 14 грудня
оголошено Днем англійської
мови у загальноосвітніх
навчальних закладах
України. З цієї нагоди в
нашій школі було
організовано низку заходів,
під час яких діти поглибили
знання про країну, мову якої вивчають. Вони створювали проекти "Українська та
англійська національна кухня ", були активними учасниками вікторини "Happy
English" та різноманітних

День

Збройних

конкурсів.

Сил

України —

святковий день на честь ЗСУ. Встановлений
постановою Верховної Ради України 1993 року.
Цей день традиційно
святкують 6 грудня.
Загальне
професійне
свято всіх українських військовослужбовців давно
заслужило всенародну повагу і шану з боку
офіційних державних структур усіх рівнів. У
нашій школі також відбулося маленьке свято
майбутніх захисників Батьківщини.
Воробець Ваня,
учень 9 класу

Усе життя Святого Миколая
було сповнене благодіяннями та чудесами.
Святий допомагав потопаючим, визволяв
полонених, рятував від смертної кари
невинних, зцілював хворих: повертав зір,
мову, позбавляв кульгавості. Допомагав
позбутися убогості, дарував їжу голодним, був помічником та заступником. Він
швидко з'являвся там, де потрібна була допомога. І сьогодні він приходить до тих,
кому необхідне його заступництво. Його чудес не злічити. Усе життя Миколая
Чудотворця було сповнене любов'ю до ближнього. Навіть смерть не зупинила його
благородних справ, його чудеса звершаються і сьогодні.
Ми також щиро віримо у чудеса . Наш Святий Миколай живе серед нас. Ми вдячні
священику Іоанну за гарний настрій та подарунки.
Учнівський комітет

28 грудня у нашій школі відбулася грандіозна
подія.

Ми радо стрічали гостей з нагоди

відкриття оновленого спортивного залу.
«Збулась наша
багаторічна
мрія, і відтепер
оновлений
спортзал
слугуватиме учням. Це інвестиція в майбутнє, в
розвиток наших дітей, їх здоров’я, як духовне,
моральне, так і фізичне. Оскільки ми дбаємо за їх майбутнє, щоб вони виросли
справжніми патріотами нашої держави», - додає директор школи.
Слишинська Анастасія,
учениця 10 кл.

Дай Боже Вам любові і тепла,
Добра в сім’ї і затишку в оселі,
Щоб щастя світла музика текла
В різдвяні свята, щедрі і веселі!

