
         

 

 

 

         Найкраща школа – Майдано - Олександрівська, її нікому не забути 

 Бо тут працюють з року в рік, натхненні, творчі й мудрі люди. 

 

 Чудова школа, як ніде, поглянь навкруг, спитай усюди, 

 Вам скажуть учні і батьки: працюють в ній найкращі люди. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



 

 
 

 
 

"Життя без книги - хата без вікна " 
Дмитро Павличко 

Подаруй бібліотеці книгу 
  

          З давніх-давен скарбницею духовного багатства, 
що поєднує минуле, сучасне і майбутнє, є книга.  Тож недарма в народі 
кажуть, що людина перестає мислити, коли перестає читати. 
                
    Вже не перший рік шкільна  бібліотека  проводить  акцію «ПОДАРУЙ 
БІБЛІОТЕЦІ КНИГУ ». В кожного з нас вдома є книги, які ми вже 
прочитали і можемо  поділитись ними з іншими  людьми, які 
захоплюються читанням. Здавалось  би  важко  в наш час 
достукатись до людських сердець,та дуже приємно, що у нашій школі 
так багато небайдужих дітей, які знаходять можливість відгукнутись 
на заклик про допомогу.  
  Багато школярів  приносять до бібліотеки чимало цікавої, потрібної 
літератури. 
Робимо добро — і на душі стає тепло і приємно. Дістаємо 
задоволення і від людей подяки .  

 

Підсумки акції "Подаруй бібліотеці книгу" 

  

Велика вдячність учням молодших класів, 
які  активно прийняли участь у Акції 
"Подаруй бібліотеці книгу", а також 
учениці 5 класу – Федоровій Каріні. 
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                                      Відкриття Шевченківського конкурсу 

Тарас Шевченко – пісня лебедина, 

   Тарас Шевченко – мова наша чиста, 

  Дзвенить вона, як річечка іскриста, 

  Тарас Шевченко – мрія промениста. 

      

    Такими словами ведучих почалася урочиста лінійка 6 жовтня у Майдано-

Олександрівській ЗОШ І-ІІІ ступенів, присвячена 

відкриттю VІІ Міжнародного 

мовно-літературного конкурсу 

учнівської та 

студентської  молоді ім. Т. 

Шевченка. Учні 10 класу 

Шевчук  Максим та 

Чернишова Тетяна привітали 

усіх учнів та вчителів школи із 

відкриттям конкурсу, 

запросили у світ мудрого, 

вічного та праведного слова Великого поета.              

Чудову декламацію поезій  Великого 

Кобзаря  продемонстрували учні 6 класу із класним керівником Слободян А.В. 

   Емоційністю та виразністю мудрого слова Тараса Григоровича Шевченка 

вразили й  учні 5 класу під керівництвом вчителя української мови та 

літератури Польової Л. В.  Учні та вчителі школи мали змогу ознайомитися із 

виставкою творів  Т. Шевченка, яку підготувала шкільний бібліотекар 

Кшемінська О. В. 

           

      Урочисте відкриття Шевченківського конкурсу у школі ще раз підтвердило, 

що учні не лише знають поезії Кобзаря, а й вміють тонко та емоційно відчувати 

красу та силу поетичного слова, що з’єднує всі покоління людей любов’ю до 

Великого Генія. 

    Минатимуть роки, а віще слова Кобзаря вічно палатиме  у людських серцях 

вогником любові до України та українського народу. 

   Живи, поете, в бронзі і граніті ! 

 Живи, поете, в пам’яті людській ! 

  Живи в піснях, живи у «Заповіті», 

   У слові праведнім, у славі віковій ! 

 

                           Л. В. Польова 

 

                             А. В. Слободян 
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