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 ШАНОВНА ШКІЛЬНА  

 ГРОМАДО! 

Вітаємо усіх  з Новим роком та 

Різдвом Христовим. 

Хай рік, в який ступаємо, підходить до 

нас під знаком МИРУ і добра, любові й поваги 

до ближнього, буде роком чистих помислів і 

добрих справ та  багатим на   нові    здобутки і 

приємні  події. 

Бажаємо усім міцного здоров’я, віри в 

процвітання нашої країни. Нехай збуваються 

мрії, нехай удачі й благодать приходить у 

кожен дім. Творімо, шукаймо, підкорюймо 

вершини наук – хай у всьому допомагає 

нам  Спаситель. 

Христос рождається! Славіте Його! 
 

Учнівське об'єднання “Максимум” 

 

 На передодні Нового 
року  родина Полянського НВК 

провела акцію «Привітаймо 
воїнів АТО з Новим роком!» . 
Шкільна громада зібрала та 
через волонтерів передала на 

передову домашню консервацію, 
чай, каву, солодощі. А саме 

головне — листи та листівки з 
новорічними привітаннями. 

Вітаємо наших воїнів з новорічними та різдвяними 
святами. Нехай Різдвяна зоря запалить у ваших серцях 

вогонь надії та оптимізму, додасть наснаги і 
невичерпної енергії.  
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П О Л Я Н С Ь К И Й  В І С Н И К  

 8 грудня в 

Полянському НВК  

відбулося свято до Дня 

Збройних Сил в Україні , у 

якому були задіяні учні 7-х  

( команда «Олімпійці» : 

Гавриюк Д. , Сенюк  Я.,               

Підгородецький  Н.) та  6-х 

( команда «Переможці»  :   

Калабський  О. ,             . 

Семенюк  Є. , Сюсько  В. ) 

класів .На  початку   свята   

виступив    директор 

школи Росоха Сергій 

Михайлович. Він  побажав  

присутнім   мирного  неба , 

здо ров’я , 

успіхів ,благополуччя , а  

учасникам  змагань – 

перемоги. 

  Після привітання команди 

мали змогу 

продемонструвати свої 

вміння у таких завданнях 

як : 

А) Ходьба на місці; 

     Б) Повороти на місці; 

    В) Перешикування в дві 

шеренги. 

2. Згинання і розгинання 

рук в упорі лежачи; 

3. Спорядження магазина ; 

4. Запитання-відповіді 

(команда-команді по 3 

запитання); 

5. Армреслінг; 

6. Запитання командам; 

7. Перетягування каната; 

8. Стрільба з ЛГ (ПГ). 

За  час  змагань  обидві   

команди  мали  можливість  

стати  лідером. 

Та  за  результатами , які  

оголосило  журі,  перемогу   

святкувала 

команда    Переможці  , яка  

всього  на   одне  очко  

випередила 

своїх  суперників. 

      Обидві команди 

проявили себе гідними  

захисниками своєї рідної 

неньки-України у 

майбутньому! 

Підготувала Сухомяс Юлія 

Ми віддаємо шану всім тим, хто ціною власного 
здоров'я й життя захистив нас й увесь світ від 

наслідків Чорнобильської катастрофи. 
Низький Вам уклін за мужність і героїзм та силу духу, 

проявлені при подоланні наслідків аварії. Вічна 
пам'ять і шана   тим,    чиє життя обірвав 

смертоносний атом. 
 

Колективна робота учнів  ―Подвиг ліквідаторів ЧАЄС‖ 

14 ГРУДНЯ – ДЕНЬ ВШАНУВАННЯ ЛІКВІДАТОРІВ 

НАСЛІДКІВ АВАРІЇ НА ЧАЕС.  
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 Вже стало доброю традицією у 

нашому закладі проводити благодійний 

ярмарок,  напередодні Дня Збройних 

Сил України. 

Ми живемо у скрутні часи. Зараз у 

душах багатьох людей хаос. 

Знецінюються моральні та духовні 

цінності.  Саме тому потрібно   

відродити у молодого покоління 

бажання жити за заповіддю: роби 

добро, допомагай ближньому. Тільки 

так ми виховаємо справжню людину з 

чистою душею і добрим серцем. 

Саме цей благодійний захід  довів, що не 

залишилося жодної байдужої душі, — всі 

класи,   взяли активну участь у заході. 

Чого тільки не було на столах! На продаж 

було виставлено випічку різних видів: 

пиріжки, тістечка, печиво.   

Користувалися попитом і другі страви: 

смачна картопелька з катлетками, 

відбивними, окороками,  салати,  

канапки,  бутерброди, піца.  Все 

виготовлене своїми руками або за 

допомогою батьків. 

У минулому році шкільна громада також  

підтримувала  бійців АТО. Було зібрано 

близько 600 гривень.  Тобто це вже 

вдруге, ми проводимо такий захід, 

тільки тепер  вирішили провести захід в 

три етапи: 

30 листопада - 8,5 класи; 

2 грудня – 9,10 класи; 

4 грудня – 6,7 класи; 

7 грудня - 11 клас. 

Ярмарок відбувався за підтримки батьків 

дітей, які за власний кошт придбали 

продукти та приготували чудові страви . 

Ініціатори заходу – члени учнівського 

об’єднання «Максимум», під 

керівництвом педагога-організатора, 

Бондар І.В.  Увесь захід відбувався під 

музичний супровід. Лунали патріотичні 

пісні. Вдалося зібрати  1595 гривень. Усі 

зібрані кошти будуть перераховані на 

потреби бійців, в зону АТО. Звичайно, 

планується продовження… 

 



  

С Т Р .  4  
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10 грудня 2015 року відбувся 

обласний фестиваль сучасного 
танцю колективів 

загальноосвітніх та позашкільних 
навчальних закладів «Ритми часу» на 

базі Хмельницького палацу 
творчості дітей та юнацтва. 

Організаторами фестивалю були - 
Департамент освіти і науки Хмельницької 

облдержадміністрації та Хмельницький 
обласний  центр науково-технічної 

творчості учнівської молоді. 
Фестиваль  проводився з метою 

популяризації сучасного та народного 
танцю, виявлення талановитих і 

обдарованих дітей, балетмейстерів-
постановників та педагогів-хореографів, зростання виконавської 

майстерності художніх колективів, збереження надбань національно-культурної спадщини, 
сприяння подальшому розвитку обдарувань, залучення юних аматорів до активної участі у 

мистецькому житті  та формування творчої еліти України. 
Колективи представили різнохарактерні виступи: естрадний, рок

-н-рол, хіп-хоп, джаз-модерн, стилізований та сучасний танці. 
 У фестивалі взяли участь 36 хореографічних колективи (645 

вихованців). 
  Члени журі відмітили зростання рівня виконавської 

майстерності учасників, оригінальність постановок,  чітке 
виконання рухів та складність композиції.  

Конкурс засвідчив  високий рівень підготовки гуртківців, цікаві 
постановки, високу сценічну культуру та майстерність виконання. 

Підготувала, педагог-організатор, Бондар І.В. 

     Діти нашого навчального закладу, що займаються в ансамблі народно-
сценічного танцю «Чарівний світанок» (керівник Бондар І.В.)  гідно 

представили сучасну хореографію  Славутського району .   На фестивалі учні 
показали хореографічну композицію «Черемшина» і посіли 8 місце із 17.  

Такого новорічного розмаїття 
сувенірів  та ялинкових прикрас ви 

ще не бачили! Учні 1 – 9-х класів 
своїми руками та за допомогою 

батьків змайстрували справжні 
новорічно-різдвяні шедеври. Тут і 

вироби з фетра, вати, 
ниток, пір’я, глянцевих 

журналів, кольорового папіру, ниток, ПЄТ-
матеріалів, природніх матеріалів тощо. Всі 

іграшки креативні та  оригінальні. Найкращі 
роботи відіслані на конкурси та будуть 

прикрашати головні ялинки країни.    

21-25 грудня - ВИСТАВКА ЯЛИНКОВИХ ПРИКРАС  
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  Зима... Скоро Новий рік. це пора веселощів та подарунків, пора 

новорічних свят, час, коли здійснюються усі заповітні мрії та 

бажання. 

Напевно, кожен любить Новий рік, а особливо найменші. 24 

грудня - наші малята, вихованці дитячого садка «Бджілка», 

святкували  «Новий рік». 

Атмосфера ранку була надзвичайно цікава та весела. Діти 

одягнулися  у гарні та святкові костюми: дівчатка - «сніжинки», а 

хлоп’ята - «гномики». Розважальну програму вели 

одинадцятикласниці, Денисенко Наталья («Петрушка») та 

Сухомяс Юлія («Нічка).  Діти співали, танцювали, читали 

вірші. Надзвичайно вразило те, з яким задоволенням батьки йшли 

на свято, щоб подивитись на своїх дітей.. Батьки  вклали у 

підготовку новорічних  костюмів  частинку своєї душі. 

Ну а як же без Снігуроньки, її чудово зіграла  

Кордиш Валентина Миколаївна та Діда Мороза, яким став Коба 

Олександр. Усі, без винятку, були раді таким бажаним гостям. 

Крім того ніхто не залишився без подарунка.  

Особливу подяку ми 

хочемо виразити нашим спонсорам, що купували подарунки для 

всіх дітей Полянського НВК, зокрема АГРО «Горинь», АКРІГ 

«Агро» та батькам, що витратили не менше часу для пошиття 

костюмів для своїх дітей. Усі були неймовірно раді і отримували 

виключно позитивні емоції, а особливо діти, для яких це свято, 

мабуть, одне з найочікуваніших. 

Підготувала Бацан Олександра 
 

25 грудня велика дружня родина Полянського НВК 

зустрічала Новий 2016 рік. У спортивному  залі зібралися учні, 

вчителі, батьки на новорічне свято «Новий рік- 2016». У залі всіх 

зустрічала величезна ялинка, вся у вогниках, намистах, іграшках.  

Розпочали  новорічне свято учні початкової школи. Було 

надзвичайно багато номерів: пісні про новий рік, танок сніжинок, 

веселі конкурси та багато - багато інших номерів. На гостину до 

дітей завітав Дід Мороз (Кучер Світлана Михайлівна)  зі своєю 

онучкою Снігуронькою (Підгородецькою Каріною) , казкові герої 

всім відомих казок (Сніжинки, Сніговик, Баба-Яга Костяна нога, 

Кощій Безсмертний, Доктор Айболить  та інш.) . Юні актори  

подарували глядачам приємні враження та новорічний настрій. На 

прикінці  свята всі учні отримали солодкі подаруночки. 

  Члени учнівського об’єднання «Максимум» разом з 

педагогом-організатором, Бондар І.В. підготували конкурсно-

розважальну програму «Новий рік – 2016!». Ведучими свята  

стали -  Артенюк Анастасія та Бацан Тетяна. Снігуронька 

(Сухомяс Юлія) та Дід Мороз (Сваричевський Артем) 

розважали гостей цікавими конкурсами: «Збери літери», 

«Капелюх», «Новорічний аукціон», «Заморожуюче дихання», 

«Зроби сніжку».  Особливо всім запам’ятався конкурс «Хто я?», 

в якому брав участь навіть наш директор НВК. Було дуже цікаво 

та весело. Всі класи підготували номери на 12 балів.  Глядачі 

оплесками  відмітили  цікаві  

сценки: «Новий рік по-полянські», 

«Без вай-фая», «Царева донька», 

«Шуба»   та інші.   

Після свята діти  попрощалися на 

цілих три тижні — адже на всіх 

чекають зимові канікули.  

Підготувала Нікітчук Дарина 
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Бацан Олександра 

17.12.2016 в Полянський НВК завітав Святий 

Миколай, якого з нетерпінням чекали 

учні, собливо дитячий садочок і учні 1-4 

класів. 

Діти із задоволенням розказували вірші та 

співали пісні для Святого Миколая. Всі діти в 

один голос сказали, що вони цілий рік були 

слухняними та чемними і такими залишаться 

на наступний рік, адже знають, що таким 

дітям Святий Миколай дарує різочки.  Всі 

діти садочка та учні 1-11 класів отримали 

подарунки від Святого Миколая а деякі учні 6 

та 8 класу разом із подарунками отримали 

різки. 

Спонсором Святого Миколая є Олександр 

Миклуш депутат Хмельницької обласної ради 

та Олександр Герега партія "За конкретні 

справи" 

Цього ж дня у садочок завітав з подарунками 

настоятель храму с.Колом’є отець Сергій, 

який провів з дітьми повчальну бесіду про 

Святого Миколая. 

Редколегія 


