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Про що мріють діти Ст. 2 

Пам’ятай Крути! Ст. 2 
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ПИШАЄМОСЯ ЮНИМИ  

ДОСЛІДНИЦЯМИ ЗОШ1 
Зимова пора - час приємних привітань!  

За поповнення скарбнички шкільних здобутків, грунтовне етнологічне дослідження 

та виступ на ІІ-й Всеукраїнській краєзнавчо-етнологічній конференції сьогодні ад-

ресуємо вітання Балагур О., учениці 9-А класу, Мельник К., учениці 7-А класу та 

керівникам Васик Марині Вікентіївні, Лясковській Ніні Сергіївні. ПИШАЄМОСЯ, 

що дослідження учениць ЗОШ1 увійдуть у збірку наукових праць. 

А ще вітаємо Балагур Олександру, ученицю 9-А класу, як дипломантку Всеукраїн-

ського конкурсу есе імені С. Кемського до Дня Гідності та Свободи та керівника Ва-

сик Марину Вікентіївну. 

МОЛОДЦІ! ТАК ТРИМАТИ! У ПОДАЛЬШОМУ НОВИХ ВИСОТ 

ДОСЯГАТИ!  
 

ЧИ БУВАЄ ЗАБАГАТО ПОДАРУНКІВ? 

Ні! Ні! Ні! Подарунків багато не буває! Про це вам 

скаже кожен.  
А ви любите подарунки так, як ми їх любимо???  

Особливо, коли отримуєш їх не просто так, а докла-
вши певних зусиль! 

Приємний сюрприз за активність і творчий під-

хід отримала ЗОШ 1 за новорічно-різдвяні лепбуки, 
відправлені на конкурс «Україна святкує» від видав-
ництва «Астон» (про конкурс детальніше ми писали в поперед-

ньому випуску газети).   

Отож на дітей та педагогів чекають після дистан-
ційки подарунки! Гарних усім свят! Будьте актив-
ними та творчими у новому році! 

І мова піде не про гроші, а про нагоро-

ди!  

Подія місяця - "Перерва честі" , на якій 

було відзначено учнів, що у грудні стали 

переможцями обласних конкурсів, ак-

цій, а старшокласниці отримали серти-

фікати за проходження тренінгових на-

вчань "ConnectED". 

Ми пишаємося здобутками кожного і 

радіємо кожній великій чи маленькій 

перемозі!  

Так тримати!  

Нових вам успіхів, звершень, перемог! 

 

Хто працює, той і має 
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Не уроками єдиними живе школа… 

Під час дистанційного навчання у закладі успішно розпочався Тиждень профорієнта-

ції. Тема професійного визначення для учнів старших класів була і є цікавою.  

Тому сьогодні соціально-психологічною службою школи з використанням Гугл-форм 

проведено діагностику професійних нахилів здобувачів освіти.  

А завдяки платформі ZOOM залучено учнів 9-го класу до розвивального заняття «Всі 

професії важливі».  

Діти дізналися про найбільш затребувані IT-спеціальності 2020р: 

Програміст; 

Системний архітектор; 

Розробники ПЗ; 

Спеціаліст кібербезпеки; 

Web-інженер; 

Системний інженер; 

Системний адміністратор 

Маємо надію, що наші учні засвоять один 

із найважливіших уроків у житті: від 

успішного вибору професії залежить не 

лише твоє подальше життя, а й життя 

людей, що тебе оточують. 

Соціально-психологічна  

служба школи 

 

Про що мріють діти 

Дитинство - пора безтурботності та яск-
равих мрій. 

Доросле життя здається ще таким недосяж-
но далеким. Та чомусь діти завжди прагнуть 

якнайшвидше стати дорослими. У січні вони 

мріяли про майбутню професію у своїх ма-
люнках. А ким ви мріяли стати у дитинстві? 

 

29 січня в ЗОШ#1  вшанували пам'-

ять Героїв Крут 

Кожне покоління має знати імена 
героїв, які ціною власного життя 
виборювали незалежність України. 

Виховна інформативно-
просвітницька перерва "Пам’яті 
Героїв Крут!" - згадка про загиб-
лих, які віддали життя за Батьків-
щину. 

 

Пам’ятай Крути! 

 

Берегти традиції свого народу—це за-

вдання кожного українця: і великого і малого! 

Січень багатий на свята. Одне із найулюбле-

ніших багатьох українців—Різдво. А ми, діти, 

любимо це свято за можливість поколядувати 

. Проте цьогоріч Коляда була незвична—

карантинна. А тому ми звеселяли народжен-

ня маленького Ісуса по-сучасному: онлайн.  

Почути дитячі колядки та щедрівки  можна за 

посиланням  на ношому шкільному ютуб ка-

налі  

https://www.youtube.com/watch?v=mt0PFU

qac74&feature=share&fbclid=IwAR2XdLku29a

CsZCkoKNJuCnx1pwasw6vOfhXYvYoOlsjmp45

ioJI8CQElfk 

Сидорчук Олена 

А ЯК ВИ КОЛЯДУВАЛИ? 


