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«СНІД – чума ХХІ століття»
Увесь світ сьогодні приділяє максимальну увагу
боротьбі з пандемією коронавірусу.

2020 р.

До Дня Збройних Сил
України
6 грудня українці відзначають важливе державне
свято – День Збройних Сил України.

На тлі цього важливо не забувати, що, на жаль, є й
інші загрози. Щорічно 1 грудня у світі відзначають
Всесвітній день боротьби зі СНІДом.
3 грудня в групі Тр-63С відбулася виховна година за
темою «СНІД – чума ХХІ століття».
До знаменної дати в бібліотеці відбулася
інформаційна
година
«Історія
створення
Збройних Cил України», учасниками якої стали
учні групи Пм-14. Учні дізналися про історію
формування українського війська з часів УНР до
наших днів, склад сучасних ЗСУ, перші рейди у
війні на Донбасі, що здійснили українські
військовослужбовці,
тим
самим
суттєво
підірвавши плани зі збройної агресії проти
України.
Учасники заходу відзначили, надзвичайну
самовідданість, мужність, відвагу та патріотизм
українських воїнів, що гідно продовжили
боротьбу попередніх поколінь і стали взірцем для
Учні переглянули цікавий та змістовний фільм, нащадків.
взяли участь у дискусії та розібрали приведені
Лариса ХАУСТОВА,
приклади з життя відомих людей.
завідувач бібліотеки
Олена Чернушенко, класний керівник

«Гімнастика для розуму і не
тільки!»
17 грудня, напередодні зимових свят: Святого
Миколая, Нового року та Різдва, в актовому залі
було проведено перший етап щорічного обласного
огляду
конкурсу
колективів
художньої
самодіяльності під гаслом «Гімнастика для розуму і
не тільки!»

ХУДОЖНЕ ЧИТАННЯ: Семерак Анастасія,
Білоцерківська Валерія (Пм-15), Бондаренко
Єлизавета (Пм-13), Колосов Микита (Ст-37).
ХОРЕОГРАФІЯ: український танок у виконанні
учнів груп Пм-14, Пм-15, Пк-26 (Чумак Карина),
Пк-24 (Єфімов Андрій).

Наймагічніший символ свята – Новорічна ялинка
дарувала всім присутнім святковий настрій!
Відмінний проект концертних номерів, талановиті
учасники,
доброзичливі
члени
журі,
що
підтримували і надавали корисні поради для
подальшого професійного зростання.
Всі залишилися задоволені атмосферою свята,
отримали масу позитивних емоцій, величезний заряд Завдяки зусиллям керівників гуртків, класних
позитиву і зміцнилися в бажанні далі підкорювати керівників груп, майстрів виробничого навчання
огляд відбувся! Педагогічний колектив закладу
глядачів своїми талантами і виступами.
можна порівняти з великим хором. У кожного
вчителя свій голос, свої прийоми навчання, але
всі вони разом – хором сіють в дитячих душах
розумне добре і вічне.

Кращі виступи у наступних учасників:
ВОКАЛ: Філонова Єлизавета (Пм-13), Коротка
Вікторія
(Пмт-12),
Семерак
Анастасія,
Білоцерківська Валерія (Пм-15), Кришталь Олексій,
Клейн Олексій (Ст-36), Доценко Максим (Тр-61С),
Ольга ПРОКОПЕНКО,
Стребкова Наталія (Пм-14), Москаленко Анастасія,
керівник гуртка
Круподеря Анжела, Онопченко Карина (Пкт-6),
Сухомлінова Анна, Водолазька Валерія, Руквуд
Над номером працювали: Хаустова Л.Ю.,
Діана (Пк-26), Стороженко Олег, Боров Ярослав (ЗвПрокопенко О.С., Чернушенко О.Г.
1), Єфімов Андрій (Пк-24), вокальні колективи груп
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