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Смачна Масляна у нас! 

 
11 березня відбулося цікаве та захоплююче дійство з 

нагоди Масляної, в якому взяли участь 

першокурсники закладу. 

 
У нашому закладі шанують традиції українського 

народу, тому святкування Масляної – важливе. Це 

свято проводів зими та зустрічі з весною, символом 

якого є смачні млинці та вареники. 

 

В цей день, млинці, були приготовані кухарями, з 

особливою теплотою, заряджені на щастя, добро, 

любов та гарну погоду — справжнє втілення 

весняного сонечка! 

Учні дізналися про походження, звичаї та 

традиції свята. А ще стали учасниками розваг та 

конкурсів: «Одягнися в Масляну», «Ажурні  

 
млинці», «Намисто з бубликів», «Перетягування 

канату», «Силачі», «Катання на конях», 

«Подушкові бої» та інші. Учасники свята співали 

пісні, у яких закликали весну швидше прийти у 

наш край. 

 
Кульмінацією свята став момент спалення 

опудала Зими, як символу всього недоброго. 

А найцікавішим і «найсмачнішим» моментом 

було частування млинцями та варениками. 

Масляна припала усім до душі та до смаку! 

Дякуємо всім за участь! 

 
Ольга ПРОКОПЕНКО, 

керівник гуртка 



 
Завершився VI щорічний Всеукраїнський 

національно-патріотичний конкурс ―Ми – патріоти 

України‖, організатором якого став ―Шкільний 

портал‖. 

Україна — наша Батьківщина, і хочеться знати про 

неї як найбільше. Саме з метою ознайомлення 

молодого покоління українців з цікавинками та 

досягненнями, організатори вирішили запровадити 

національно-патріотичний конкурс, який 

покликаний ознайомити учасників з Україною. 

Адже наша Батьківщина – велика країна з 

безкрайніми полями, з великим містами, селами, 

чудовими, добрими людьми та з величною історією, 

яку можна з впевненістю вважати однією з 

найгероїчніших та найтрагічніших у світі. 

Цього року Конкурс відбувся під гаслом: ―Чи 

знаєш ти землю, на якій живеш?‖ 

 
В Конкурсі взяли участь 9 учнів нашого закладу 

освіти. Куратором заходу виступив викладач 

Кузніченко Андрій Олександрович. Всі конкурсанти 

успішно справилися із завданнями і посіли такі 

місця: 

1 місце: Семерак Анастасія (Пм-15), Зарва Едуард 

(Пк-25); 

2 місце: Жуков Денис (Тр-63С), Кривда Іван (Тр-

63С), Макоткіна Анастасія (Пм-15), Остапенко 

Станіслав (Пк-26), Русо Дар’я (Пм-15), 

Дерев’янко Антон (Тр-63С), Антименюк 

Анастасія (Пм-15). 

 

Щиро вітаємо наших переможців! 

 
Людмила ІВАНОВА, 

заступник директора з виховної роботи 

 

Творчість Сергія Жадана 
У всіх нас один статус – статус 

людини, яка пробує висловитись. 

                                                                    С. Жадан 

Сергій Жадан як прозаїк, є одним із 

найяскравіших представників сучасної 

української літератури. Це прихильник свободи 

людини в усіх її розуміннях. Головною темою 

його прози є протистояння особистості життєвим 

подіям, які постійно придушують свободу та 

індивідуальність людини. 

 
11 березня 2021 року творчості С. Жадана був 

присвячений відкритий урок, який провела у 

групі Тр-61С викладач української мови та 

літератури Ткачук Ольга Іванівна. Перед учнями 

були поставлені навчальні задачі – 

познайомитися з біографією 

Жадана, почитати та проаналізувати його 

поетичні твори, прозу, визначити, які теми 

порушує в своїй творчості письменник. Проблеми 

вживання ненормативної лексики, трудової 

еміграції українців, розлуки і кохання, війни на 

Сході – така основна тематика творів Жадана. 

Саме вона викликала в учнів зацікавленість, 

бажання висловити власну думку. Виразне 

читання поезій з анімаційним супроводом, 

складання літературного печворку, перегляд 

буктрейлерів найвідоміших та екранізованих 

творів Жадана, мистецький діалог, діалог з 

текстом, написання відгуків на творчість 

письменника у соціальні мережі – такими видами 

навчальної діяльності був насичений урок. 

Педагоги високо оцінили професійну 

майстерність викладача Ткачук О. І. Отже, 

відкритий урок — це лінза, яка фокусує 

особливості індивідуального стилю педагога. 
Олена КОРЯКІНА, 

заступник директора з навчальної роботи 
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