
   До 71-ї річниці визволення Полтавщини від німецько – фашистських 

загарбників 23 вересня відбувся виховний захід на тему «Квітуча 

Полтавщина очима дітей». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Святкова лінійка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Захист композицій з квітів 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перегляд презентації, присвяченої визволенню Полтавщини 

      

27 вересня у селі Лобачі біля пам’ятника жертвам Голодомору пройшла 

Панахида вшанування світлої пам’яті безвинно замучених голодом та 

політичними репресіями  у 1932-1933 р.р. за участю отця Василя, отця 

Михайла, учнів школи та жителів села. 

 

 

  



 Україна – золота, чарівна сторона. Земля рясна, цвітом уквітчана, зеленню 

закосичена. Скільки ніжних, ласкавих, поетичних слів придумали люди, щоб 

висловити свою гарячу любов до краю, де народилися і живуть. Саме з 

нагоди Дня української мови у школі пройшло свято, яке підготувала вчитель 

української мови Антонець Л.В. 

 

Шоляк Є.,  Косенко М., Калінович Є. 

Свої знання з української мови учні показали, змагаючись командами. 

 

Перша команда «Віддані діти України» 



 

 

Друга команда «БЕМС» (Б-Бойові Е-Енергійні М-Молоді С-Симпатичні) 

 

 

Виступ учнів початкових класів 

          



  22 листопада 2014 року учні та вчителі школи відвідали перший в Україні 

Меморіал народної скорботи «Голодомор-1933», який знаходиться  в селі 

Мгар Лубенського району (встановлений 11 вересня 1993 року з приводу 60-

річчя Голодомору) 

 

Лобач Н.І., Палієнко В., Лобач О.А. 

  5 грудня учні школи мали змогу позмагатися у веселих конкурсах та 

забавах, присвячених Дню захисника Вітчизни. 

 

Команди готуються до естафети 



 

 

Змагання капітанів команд 

  10 грудня  проведено Всеукраїнський урок «Права дитини» (учитель 

Срібний С.О.) 

 

 

  



19 грудня підведено підсумки І семестру і Святий Миколай завітав до 

дітлахів із подарунками. 

 

Привітання від місцевої поетеси В.А. Головач на святі. 

     «Афганістан – незабутня рана». Під такою назвою 14 лютого 2015 року 

відбувся загальношкільний захід, присвячений 26-й  річниці виведення військ 

з Афганістану. Захід закінчився переглядом документального фільму. Після 

цього учні взяли участь у спортивній естафеті. Захід підготував та провів 

Ткаченко А.М. 

 



 

 

      

Річниці пам’яті Небесної Сотні присвячена літературно-музична композиція 

«Ми пам’ятаємо їх живими». Гостями свята були безпосередні учасники 

Революції  Гідності Палієнко М.М. та Бабир Г.М. Захід підготували та 

провели Ткаченко А.М. та Дмитренко Л.В. 

 

 



     До дня народження місцевої поетеси Головач В.А. вчителі Антонець Л.В. 

та Срібний С.О. підготували та провели поетичну світлицю «Калинова моя 

Полтавщина».  

 

     

Учні 1-9 класів декламували напам’ять вірші Валентини Андріївни. Всі 

присутні мали змогу послухати і нові поезії у виконанні автора.  Виступи 

супроводжували музичні композиції та показ слайдів.  

 

     Учні школи вшанували поетесу врученням коровая. Валентина Андріївна 

в свою чергу пригостила дітей солодкими подарунками. Зустріч закінчилася 

чаюванням. 



 

 

     До 201- річниці з дня народження Т.Г. Шевченка присвячена літературно-

музична композиція «Шлях до Тараса», яку підготували вчителі Антонець 

Л.В. та Срібний С.О.  

 

 

 

     Учні  3-9 класів читали вірші великого Кобзаря, переглянули презентацію 

«У вінок Кобзареві», відео-  та аудіо записи. 



 

 

     24 квітня 2015 року відбувся захід «Дзвони Чорнобиля» присвячений 29-й 

річниці з дня Чорнобильської трагедії. Гостями були учасники ліквідації 

аварії на ЧАЕС Луб’янецький В.М. та Копцевич М.Й.  

 

      Учні школи згадали трагічні події тих днів, переглянули презентацію та 

відеоматеріали. Учитель школи Дзябенко Я.А. виконав пісню «Моя 

Україна», а побажання миру, добра, гордість за рідну землю висловила у 

пісні «Це мій рідний край» учениця 8 класу Тімофєєва Любов. Захід 

підготував і провів Срібний С.О. 



 

 

     У щорічному обласному святі народної творчості «Решетилівська весна» 

взяла участь і наша школа. Діти представили вироби з дерева та фанери, 

плетені квіти. Учні Курилко Сергій та Курилко Тетяна разом з батьками 

виконали ряд цікавих композицій,  які були представлені на святі. Гостей 

свята пригощали короваєм  (пекар Палієнко З.І.) 

 

 

 



 

 

     8 травня 2015 року відбувся захід,  присвячений 70-й річниці з дня 

Великої Перемоги та учасникам АТО. У віршах та піснях діти згадали події 

Великої Вітчизняної війни. На слайдах переглянули фото ветеранів-земляків 

та відеоматеріали тих подій. Захід підготували та провели вчителі Ткаченко 

А.М. та Срібний С.О. 

 

     Після свята вчителі разом з учнями відвідали ветеранів вдома, привітали зі 

святом листівками та квітами. 

 



     9 травня 2015 року учні та вчителі школи взяли участь у мітингу, 

присвяченому Дню Перемоги. Змістовний виступ підготували вчителі Лобач 

О.А. та Вовк А.О. 

 

     29 травня останній дзвінок пролунав для двох випускниць 9 класу Шоляк 

Євгенії та Калінович Євгенії. 

 


