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Чим старше ви стаєте, тим
більш, просто зобов’язані
бути щасливішим! Щасливі
люди живуть довше.
Дослідники старіння з
Інституту Альберта
Ейнштейна виявили, що
243 учасника-довгожителя
мали позитивне ставлення

Живе Кобзар у пам’яті народу,
Живуть його слова, і мрії, і думки.
Хоч зазнавав великі перешкоди,
Та спадщина його сягла в віки…
Конкурс читців проводився з метою
популяризації української поезії, виховання у
молоді патріотичних почуттів на кращих
зразках української культурної спадщини,
вдосконалення
виконавської
майстерності читців, залучення їх до
активної творчої діяльності.
Журі було зачароване словом Великого
Кобзаря, яке звучало проникливо і
натхненно з вуст юних читців 1-6 класів.
Старшокласники продемонстрували
артистизм,
уміння
володіти
словом,
неабияку
майстерність у власному прочитанні
творів Великого Кобзаря.
Конкурс став підтвердженням того, що
наші діти сповнені духом шевченкового
слова, гордістю від того, що є земляками
славного Тараса.

Свята та події у світі
3 березня - Всесвітній день
письменника;
8 березня - Міжнарподний
день прав жінок;
9 березня - День
народження Т.Г.Шевченка;
14 березня - День
українського добровольця;
15 березня - ВсесвітнійДень
захисту прав споживачів;
16 березня Всесвітній день сну;

17 березня - Створено УЦР
1917 р.;
20 березня - Міжнародний
день щастя;
21 березня - Всесвітній
день поезії;
22 березня - Всесвітній
день водних ресурсів;
23 березня - Всесвітній
день працівників культури;
25 березня - День служби
безпеки України;
27 березня - Міжнародний
день театру.

Міський конкурс читців
Свою артистичність, емоційність виконання та
сценічну виразність голосу продемонструвала
учениця 10 класу Петренко
Катерина на міському
конкурсі “Живи , Кобзарю, в
памяті людській”
та посіла ІІ місце.
Вітаємо Катерину та бажаємо
подальших перемог у творчих
конкурсах і змаганнях!
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Міська Асамблея учнівської спільноти Кременчука
“Даруй добро і радість людям”

У нашому місті відбулася
Асамблея міського дитячого
об'єднання Армія Добра”, в
якій взяли участь вчителі та
учні закладів освіти та гості з

Івано-Франківщини—Зразкова
вока льна студія “Ліра”.
Козацька Рада Козацької
Республіки взяла участь у
творчій зустрічі юних талантів
“Калуш-Кременчук”, стали
учасниками Асамблеї
учнівської
спільноти
Кременчука “Даруй добро і
радість людям, вернісажу
дружби ”Кременчук — місто
дружнє до дітей”. Петренко К.,
Остапенко ., Лехто М.,
отримали
грамоти

Департаменту освіти за активну
участь у проектах та програмах
“Армії добра”
Долучилися до
благодійної акції “Заспіваймо
пісню
ветеранам”
у

Конкурс– огляд екологічних агітбригад
Вітаємо екологічну
агітбригаду нашої школи
«ГОРИЦВІТ» з третім
місцем у міському огляді
екологічних агітбригад
Учні показували свої
вміння та закликали
людей берегти та
цінувати природу нашого

Нашу школу представила агітбригада
«Горицвіт», юні екологи закликали людей
берегти природу нашого довкілля.
Наші захисники природи вирушили у
екологічну казку, щоб нагадати усім нам
про небезпеку, яку людина спричиняє
своїми діями. Також дівчата - вокалісти
виконали українські і пісні про красу
України.

Міський фестиваль «Молодь обирає здоров'я»
Всеукраїнський фестиваль-конкурс
проводять щорічно з метою популяризації
та пропаганди серед молоді здорового
способу життя, запобігання негативним
проявам у молодіжному середовищі,
виявлення та підтримки талановитої
молоді, організації змістовного дозвілля.

Агітбригада нашої
школи «Молодь
України» взяла участь
у заключному етапі
фестивалю «Молодь
обирає здоров'я»

Благодійна акція “Серце до серця”
«Серце до серця» – це подія, яка збирає
всіх добрих і щирих людей, які хочуть
допомогти дітям. А допомога – це більше,
ніж слова…
Цього року фонд «Серце до серця»
організовує
14-ту Всеукраїнську
благодійну акцію «Серце до серця» під
гаслом «Дитяче серденько, живи!», яка
триватиме з 1 по 30 квітня 2019 року.
Кошти збиратимуться з метою придбання
кардіологічного медичного обладнання у
дитячі лікарні України.

У нашому місті організаторами акції «Серце до серця»
є Молодіжний Парламент Кременчука, Комітет молодіжних
організацій, Управління у справах сім`ї та дітей, Центр
соціальних служб, Всеукраїнський благодійний фонд «Серце
до серця», а незмінними партнерами – Управління молоді та
спорту,

