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 26 квітня 2016 року виповнюється 30 років з 
моменту страшної техногенної катастрофи й 

величезної екологічної біди світового масштабу на 
Чорнобильській АЕС.  

 Масштаби катастрофи могли б бути 
незрівнянно більшими, якби не мужність і 

самопожертва сотень тисяч учасників ліквідації 
наслідків аварії. Ризикуючи своїм життям та 

здоров'ям, вони виконали свій обов'язок і захистили 
людство від згубного впливу і подальшого 

розповсюдження радіації. 

Проходять роки після аварії на ЧАЕС. А біль не 

вщухає, тривога не покидає людей. Ще довго ми 

будемо відчувати на собі  наслідки трагедії, ще довго 

чутимемо її дзвони. Вони лунатимуть за тими, кого 

вже немає, кого не стане завтра, хто заплатив за 

чиюсь помилку своїм здоров’ям, життям.  

Доземно схиляємося в 

подяці перед ліквідаторами 

цієї страшної аварії. Перед 

живими. Перед пам’яттю до 

часу померлих від 

радіаційного смерчу. 
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        З      нагоди    30-ї      річниці    аварії   на ЧАЕС    
та    з    метою вшанування     ліквідаторів 

наслідків катастрофи в Полянському    НВК     
було     проведено      уроки   пам’яті,    тематичні 

виховні    заходи,  було показано 
документальний  фільм “Чорнобиль, як    це 

було”    напередодні    сумної річниці.  
 А    26  квітня     відбулася загальношкільна 

лінійка-реквієм   “Чорнобиль: 30 років радіації “. 
 Розпочалась   лінійка     звучанням     гімну 
України.      Ведучі,  учениці   9    класу,  Войдило 

Катерина,    Колабська Вікторія      та Сенюк        
Олена   розповідали      про     трагедію століття  — 
вибух на ЧАЕС. Діти  поглиблювали  знання  про 

аварію,      визначали         негативний       вплив     
на      стан навколишнього середовища та 
здоров'я населення,      розповідали      про   

моральний бік      трагедії.      Вірші    читали    
учні     4, 7    та   9 класів.   

 Ми     завдячуємо життям      людям,      які     
першими прийняли     на     себе    страшний удар, 

який      завдала   людству ядерна енергія,  що    
вийшла      з під   контролю.     Тож     пам’ятаймо     

цей    подвиг та        вшануємо      хвилиною      
мовчання Героїв    ліквідації     наслідків      

Чорнобильської    катастрофи.  
 

Підготувала учениця 8 класу,  
Мила Анастасія 

https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=9&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjW6Yu8o6fMAhWJCcAKHcmxDjEQFghMMAg&url=http%3A%2F%2Fwww.5.ua%2Fspetstemy%2Fchornobyl-30-rokiv-radiatsii%2F&usg=AFQjCNEOOYIU-oTpTKF1sYVNx8yaz4A7Hw&sig2=owjUS-g6E0qR28kO
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       20 квітня  в нашому навчальному закладі відбув-

ся День цивільної оборони. На третьому уроці учні та 

працівники навчального закладу почули тривожні 

дзвінки. Це означало, що потрібно швидко покинути 

приміщення. Евакуацію здійснили за 3 хвилини. Учні 

організовано  під керівництвом вчителів вийшли на 

площадку. Перекличка показала, що всі діти та пра-

цівники прибули на місце збору.  

        Начальник штабу цивільного захисту, Мосіюк 

В.А. оголосила план проведення  Дня цивільної обро-

ни. Вчитель   предмету 

Захист Вітчизни,  Хома 

М.В., не тільки нагадав 

школярам основні правила 

пожежної безпеки, але й 

показав як користуватися 

вогнегасником. Уявне во-

гнище успішно було лік-

відовано.  

      В цей день  школярі 

проходили різні випробу-

вання: подолання смуги 

перешкод, метання грана-

ти вціль, біг по колоді в протигазі, перенесення потер-

пілого. Уважно слідкувала за правильністю виконання 

етапів естафети, вчитель фізкультури, Кучер С.М. 

 Всі учні і старші, і молодші дізналися, що таке 

захисні маски, яких видів вони бувають, які є засоби 

захисту людей. Про все це їм розповіли класні керівни-

ки. Та найбільше школярам сподобалося  вдягати про-

тигаз.  

       Вчитель «Основ медичних знань» Кучер С.М. під-

готувала та провела вікторину «Перша медична допо-

мога в надзвичайних ситуаціях». 

 

Підготувала, педагог-організатор, Бондар І.В. 
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З 

метою виховання в учнів відчуття 

важливості здорового способу життя, 

розуміння цінності його й унікальності, 

утвердження себе як особистості з 4 по 

8 квітня 2016 р. в навчальному закладі  

проводився 

«Тиждень 

Здоров'я та 

безпеки дитини». 

Учні стали активними учасниками цікавих заходів тижня.  

           Був розроблений план проведення тижня, сплановані 

позакласні заходи. 

Відкриття  Тижня здоров’я відбулося на шкільній лінійці: обговорені 

заходи, визначена мета та узгоджений час проведення заходів. 

З метою пропаганди здорового способу життя та 

залучення учнів до опрацювання додаткової літератури було 

оголошено конкурс малюнків «Пожежна безпека» (5 – 11 кл.).  

З метою збереження і зміцнення здоров’я школярів було проведено 

експрес- гру «Ярмарка здоров’я» під час якої учні отримали чимало порад, щодо 

загартування свого організму, підтримки його у тонусі, з задоволенням 

виконували завдання ведучих.  

Було проведено години  спілкування «Я за 

здоровий спосіб життя» та загально- шкільна виховна година 

«Шкідливим звичкам скажем – Ні!». 

5 вкітня було проведено турнір з футболу. Впевнену перемогу у цих 

спортивних змаганняхз отримала збірна команда учнів 5- го -8 го класів, яка 

нагородженна  грамотою. Захід підготував для учнів учитель фізичного 

виховання Хома М.В. 

Неабияку обізнаність проявили школярі 1-8 класів. Вони уміло 

відгадували непрості загадки, у експрес-грі «Ярмарка 

здоров’я». Цікавими і змістовними були: свято на 

перерві «Ми за здоровий спосіб життя»; практичне 

заняття «Захист органів дихання»; тренінги та бесіди які підготували  і провели  

для учнів 5-11класів класні керівники.  

Члени учнівського об’єднання «Максимум» підготували  і провели ігри 

для молодших школярів, які із захопленням відпочили у вільний від уроків час. 

Тиждень завершився, але його організатори сподіваються, що для кожного жителя 

великого шкільного дому девіз "Здоров'я - найбільше благо людства" буде 

надзвичайно актуальним. 

В Дружбі ми проживаємо, 

Екологію любимо, її вивчаємо. 

Пишемо, малюємо, досліджуємо, спостерігаємо. 

Охороняйте природу! Всіх закликаємо. 

Боляче природі, боляче і нам. 

Усвідомить це потрібно і не забувать! 

Місто чи село, естафету ви приймайте, 

Разом з нами природу охороняйте! 
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 В нашому 

навчальному  

закладі організовано 

акцію «За чисте 

довкілля».  

   Учні прибрали  

територію навчального 

закладу, спортивний 

майданчик та стадіон, 

розчистили джерело, 

впорядкували  

могилу воїнам ВВВ і 

територію біля  

могил  воїнам - 

односельчанам, які 

загинули в роки Великої 

Вітчизняної війни.  

Старшокласники  

пофарбували бордюри 

та посадили 

квіти.  Вчителі 

прибірали сміття з  

узбічча дороги біля 

селищ  Колом’є та 

Полянь.  

Акція триває…  

15 квітня  члени волонтерського руху “Милосердя” Полянського НВК 

відвідали вчителя-пенсіонера Богайчук Фросину Василівну, та 

запропонували свою допомогу. Волонтерським рухом було здійснено 

прибирання подвір'я та садка. 
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   В приміщенні Славутської районної бібліотеки для дітей 14 квітня  відбувся  ІІ – 

етап Всеукраїнського конкурсу дитячого читання «Найкращий читач Хмельниччини 

– 2016». В другому турі брали участь діти, які є переможцями І етапу конкурсу. 

Кожен з них гарно та змістовно, у цікавих сучасних формах представляв свої 

улюблені книги. Окрім читання, всі діти займаються творчістю (малюють, співають , 

вишивають, займаються 

бісероплетінням). Журі визначило, що всі 

учасники були гідними перемоги. Всі 

учасники отримали подяки та подарунки, 

серед них і наша 

Павельчук 

Катерина, 

учениця 7 класу. 

 

Редколегія 


