
Шановна учнівська громадо!!  Вітаємо усіх зі святом 

молодості, краси та кохання – Днем святого Валентина!! Кохання – 

це найпрекрасніше на землі почуття, воно надихає і окрилює! Про 

нього стільки було вже сказано поетами та філософами, проте 

ніхто і досі не зрозумів його істинну суть. Любов існує завжди, 

світовий прогрес не у силі змінити чи спростити її. Отож, 

закохуйтесь, радійте життю, але пам’ятайте, що любов це завжди 

відповідальність, тому треба стати гідним такого почуття! Саме 

творчих злетів і натхнення, що йде від кохання, вам усім бажає 

центр учнівського самоврядування. 

 Лютий багатий снігом - квітень буде щедрий на воду. 

 В лютому багато інею - влітку буде багато роси й меду. 

 Ворона під крило ніс ховає - до холоду. 

 Місяць мутний - піде сніг. 

 Початок лютого погідливий - весну чекай ранню, 

ясну, погожу. 

 Сонце сходить червоне і в червоній зорі - чекати 

хуртовини. 

 Тяга сильна в печі - на мороз, слабка -на вологу 

погоду. 

 Хуртовини часті взимку - влітку часті негоди. 

 Шлях Чумацький взимку яскравий -на мороз. 

 У зимовий сонячний день у горах з'являється 

веселка - біла дуга, то при долинах морозитиме, але 

недовго. 

 У котрий час по зимі вітер, то в такий день він 

відновиться влітку. 

 Якщо взимку зривається лід на річці і робить 

затори, то літо не буде врожайним. 

Крупецький НВК 
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    В цьому році минає 70 років з дня визволення 

Славутського району від німецько-фашистських 

загарбників. З цього приводу, на базі нашого 

закладу були проведені заходи приурочені цій даті: 

 - святковий концерт у якому взяли участь учні 6 

класу та учні 9-11 класів; 

 - організовано виставку "Ваш подвиг буде жити 

вічно". 

        Зі словами вдячності та шани звернулися до 

ветеранів директор школи Т.М. Бережна та 

сільський голова В.А. Михалюк. Учні та 

педагогічний колектив вшанували пам'ять 

визволителів, які ціною власного життя подарували 

нам мирне, щасливе майбутнє.   

                                                       Зі святтом Вас, дорогі наші ветерани! 

 

 

"Було те давно, але слід пам'ятати"  

Шаховий турнір 

     8 лютого 2014 р. на базі Берездівського НВК 
відбувся ІV відкритий районний шаховий турнір 
присвячений пам’яті Сергія Андроновича Яцюка. 

     Учасником цьогорічного змагання став вчитель 
нашої школи Мельник Артур Петрович. У особистій 
першості серед чоловіків виборов ІІ місце. 

     Вітаємо Артура Петровича!!! 

Змагання з футболу  

 
    Спорт — це не лише здоров’я, а й 
виховання впевненості у собі, 
цілеспрямованості й здорового способу 
життя. Провівши невеличке опитування 
серед учнів молодшої ланки, виявилось, 
що хлопчаки найбільше полюбляють такий 
вид спорту, як футбол.  
      Футбол — дуже цікава гра. Вона 
розвиває швидкість, кмітливість, точність реакції, витривалість, а ще найбільше згуртованість. 

Що б не казали, а футбол тренує не тільки ноги, 
але й тіло в цілому. 
       Тому, 13 лютого в нашій школі учнівським 
самоврядуванням, а саме комісією спорту, було 
організовано змагання з футболу між 3 та 4 
класом. 
Перемогу вибороли учні 4 класу. 
      Бажаємо успіху учням 4 класу і в подальших 
іграх, а 3-класникам бути більш згуртованими та 
дружніми! 



    З 03.02 – 07.02 у нашому закладі проходив тиждень 
англійської мови. Протягом цього часу були проведені 
такі заходи: 
- вікторина «The sightseeing of London»для 4-5 класів; 
- віртуальна екскурсія «WelearnBritain»для 1-3 класів; 
- Brain-Ringдля 6-8 класів; 
- конкурс учнівських презентацій «The cities of Great 
Britain and the USA»для 7-11 класів; 
- конкурс учнівських творчих робіт «I would like to 
visit……» 
      Підводячи підсумки, за участь у вікторини, 
грамотою за ІІ місце нагороджений 5 клас, за І місце – 
4 клас.  

     У командній грі Brain-Ring, ІІІ місце посіла команда 6 класу, ІІ місце команда 8 класу і І 
почесне місце відвоювала команда 7 класу.           
Особистими грамотами за участь в конкурсі учнівських презентацій були нагороджені: 
Кондратюк М. – 11 кл., Мукомолова К. – 10 кл., Лібіховська Ю. – 8 кл., Лаврук С. – 8 кл.,  
Фульон О. – 7 кл.. 

 

Тиждень англійської мови 

День Закоханих 

     День Святого Валентина, або День всіх закоханих - 

свято, яке 14 лютого відзначають багато людей по 

всьому світу.  

    Не обійшло стороною це свято і нашу школу. Адже 

існує у нас традиція, щороку у холі нашого закладу 

стоїть скринька для валентинок, учні та працівники 

школи мають змогу таємно відправити валентинку 

своєму другові, подрузі, коханій людині. Також був 

проведений конкурс на найкращу валентинку та 

побажання серед учнів початкової школи, а Комісія 

інформації розробила спеціальний гороскопчик на 

кожний предмет,  провели опитування серед усіх 

класів на тему: «Що таке кохання?» та випустили спеціальний номер шкільної газети 

Передзвін. 

     Знайте, що кохання це все не так 

просто, і в кожної людини є лише одне 

справжнє кохання, яке приходить зовсім 

несподівано. Вмійте чекать...   

     Отож бо живіть, творіть, любіть, та 

ніколи не бійтесь своїх почуттів.  



     15 лютого – День виведення радянських військ з 

Афганістану. Двадцять п’ять років тому останній солдат 

покинув землю цієї ісламської країни. 

 Війна в Афганістані тривала протягом 10 років (з 1979 по 

1989 рр.). Багатотисячні людські втрати стали наслідком 

недалекоглядної загарбницької політики радянського 

керівництва. Це була збройна агресія Радянського Союзу 

проти суверенної держави. Радянські втрати, за 

офіційними даними СРСР, становили близько 15 тисяч 

військовослужбовців. 

     Афганська війна ще довго буде нагадувати про себе, 

поки живі матері й батьки, які втратили синів. Вона буде 

жити в пам’яті дітей, які виросли без батька. 

25 річниця виводу військ з Афганістану 

Важлива акція 

     17 лютого 2014 року учні   9-11 класів, вчителі нашого 

закладу разом з 

держінспектором Янчуком О.М.,  

інспектором з організації 

дорожнього руху          

Белінським О.М.  та інспектором 

з адмінпрактики        

Антощенком А.М.  взяли участь 

у третій 1 - хвилинній 

Всеукраїнській  акції "Життю - 

Так! Смерті від ДТП на 

автошляхах України - НІ!"     

Участь у цій акції ми беремо вже вдруге,  неподалік нашого навчального закладу вздовж 

автодороги . Її мета - привернути увагу 

учасників дорожнього руху, насамперед 

водіїв, до важливості дотримання правил 

дорожнього руху і у такий спосіб 

зменшити кількість смертей та каліцтв 

на автошляхах України.  

   Зробимо до 2021року 65 кроків 

та досягнемо  основної мети «Нуль - 

смертей від ДТП» 

      ЗАПРОШУЄМО всі колективи 

України до участі у Всеукраїнській акції 

яка буде проходити 17 березня! 



З 10 по 14 лютого в нашому навчальному закладі проходив тиждень історії та 

основ правознавства. 

Протягом тижня було  проведено 

·        історичну  гру «Заочна мандрівка до Запорозької Січі» 

·        змагання серед учнів 3-4 класів «Ми знаємо свої права», яку проводили 

учні 10 класу (Мукомолова К. Панчук Т.) 

·        конкурс малюнка «Україна очима дітей» 

·        бесіду з учнями 2-3 класу «Я знаю та виконую свої обов язки»  (Панчук Т. 

Мукомолова К.) 

·        дебати за темою « Чи потрібно хворих на СНІД ізолювати від 

суспільства?» 10-11 класи 

       ·        брей - ринг для учнів 6-7 класів «Знай і поважай права». 

     Щороку 21 лютого на землі українській 

святкують День української мови. Так, і у нашій 

школі 25 лютого  це свято пройшло під девізом: 

« А мова наша є і вічно буде...». Бо й справді, 

чого ж ми варті в світі без рідної мови? Адже 

наша мова є скарбницею народних духовних 

надбань, оберегом наших звичаїв і традицій. 

Отож, учні нашої школи підготували 

літературно - музичну композицію. 

         Діти 5,6,8 класів декламували вірші, 

слухали народні слова Шевченка. Вслухаючись 

у слова ведучих – Лібіховської Юлії (8 кл.)  і 

Чорнолоза Назара (6 кл.) школярі поринали у світ 

нашої мови. Завдяки учням  5 класу згадали і 

скорботний календар дат української мови. Багато 

оплесків отримали учні 5 класу:Дем’янчук Вадим та 

Темченко Денис,  які читали гуморески. А 

скінчився наш захід молитвою до мови. 

       Цей захід показав нам усім,  що значить для 

людей рідна мова, бережімо її і гордо заявляймо: «Я 

українець. Син чи дочка цієї землі. Я пишаюся цим, 

люблю свій народ, свою землю, свою мову!»       

День української мови 

Тиждень історії та основ правознавства  


