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У цьому випуску:

1. Благодійний ярмарок “Сила в 

єдності”

2. Відзначення Дня українського 

козацтва.

3. День Музики.

4. Свято Калинят.

5. Проведення тижня пам’яті до 

річниці визволення України 

від фашистських загарбників.

6. Акція “ Чисте шкільне 

подвір’я ”

7. Спорт.

8. Рубрика “Цікаво знати”



Благодійний ярмарок “Сила в єдності”

Дякуємо волонтерському загону 

“Мрія” та міністреству 

культури та відпочинку, 

класним керівникам та 

батькам за активну співпрацю 

та вдале проведення акції.

Результати ярмарку 

переконали всіх , що тільки в 

єдності ми зможемо зробити 

більше добрих справ.

За підрахунками коштів сума 

зібрана усіма класними 

колективами становить 9004.55 

грн. Найбільшу суму зібрав 

класний колектив 4-А (600грн.) 



14 жовтня вся країна 

святкує День 

українського козацтва. В 

честь свята на площі 

Небесної сотні були 

проведені урочистості, а 

після, на стадіоні 

козацькі розваги та 

концертна програма. 

Учні нашої школи також 

приймали участь у 

дійстві та мали змогу 

показати свої сили та 

вправність у змаганнях.

Виставка книг до дня 

українського козацтва у 

шкільній бібліотеці

День українського козацтва



День музики

Традиційно кожен рік 

викладачі музичної 

школи відвідують нашу 

школу з концертною 

програмою , з нагоди 

відзначення Дня музики.



Посвята в калинята

Традиційно у нашій школі проводиться 

свято для наймолодших учнів – “Посвята в 

калинята”. Для першачків цей захід є 

важливим кроком так як вони стають 

частиною Учнівської Демократичної 

Республіки “Червона калина”.



Проведення тижня пам’яті до річниці визволення 

України від фашистських загарбників.

До дня визволення України 

від фашистських 

загарбників, бібліотер 

Хоменко Н.Я. разом із 

учнівським 

самоврядуванням провели 

лінійку “Ми горді тим, що 

маємо героїв”.



Товариська зустріч з волейболу між 

педагогічним та учнівським колективами 

школи

Проведена спортивна 

вікторина для учнів 6х 

класів.



Акція «Чисте шкільне подвір’я»
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Багато людей сприймають інтровертів як сором'язливих, 

замкнутих людей, які будь-якими шляхами прагнуть 

залишатися всередині свого власного світу. Однак це не 

зовсім повне і правильне уявлення. Людина може бути зовні 

досить розкутою і не показувати ніяких ознак 

сором'язливості, але при цьому бути інтровертом.

Львів – місто традицій. Традицій, які карбуються історією 

міста вже довгі роки. Саме від цих традицій привітності, 

загадкової історії і яскравих звичаїв гості міста й очікують 

найбільше вражень. І тут вже Львів справді має чим 

похвалитися! На фоні безлічі архітектурних творінь, серед 

десятків дзвіниць, в павутині сотень стареньких вулиць та 

площ вас не перестають радо вітати затишні львівські 

кондитерські, цукерні та кав’ярні. Саме вони своєю славою 

та ім’ям з року в рік забезпечують Львову звання «солодкої 

столиці України». І не дарма! Адже в нашому місті вже 

сформувався справжній кондитерський культ.

Nike сьогодні – один із найбільш упізнаваних брендів, який є, 

фактично, на ринку будь-якої держави в світі. Компанія має 

цікаву, багаторічну історію і прихильників по всій земній 

кулі. Nike з Америки мріють купити сьогодні багато 

професійні спортсмени і любителі. У «найках» ходить 

прогресивна молодь, спортивні костюми цієї марки –

обов'язковий вибір більшості людей, які ходять в спортзали.


