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Їх назвали Небесною сотнею – українців, які за-

гинули в Києві на Майдані, вулицях Грушевського та 

Інститутській. Гинули за честь, за волю, за право бути 

Українцем і за свою Батьківщину. Героїчна сотня, 

зробивши перший крок, журавлиним ключем полину-

ла у вирій вічності, ставши нашими Ангелами-

Охоронцями на небі… 

 Вічна пам’ять героям Небесної Сотні і низький 

уклін всім матерям і батькам, що виховали таких си-

нів і дочок! 



 

С Т Р .  2  

П О Л Я Н С Ь К И Й  В І С Н И К  

18-19 лютого у Полянському НВК було проведено низку вихов-
них  заходів  присвячених  вшануванню пам’яті Героїв Небесної 

Сотні: 
- загальношкільна лінійка з виконанням Гімну України, хвили-

ною мовчання; 
- виставка  малюнків та стін газет «Герої не вмирають!»; 

- засідання круглого столу на тему «Вшанування учасників Рево-
люції Гідності  й увічнення пам’яті  Героїв Небесної Сотні»; 

- виставка фотоматеріалів «Герої на вмирають!»; 
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22 лютого в Полянському НВК пройшло 
свято української мови. Учні навчального 

закладу взяли активну участь, починаючи 
з 1 по 10 клас. У виконанні учнів прозвучали 
українські народні пісні,  вірші, гуморески, 

вікторини, кросворди про мову. Були 
зачитані цитати про символи України: 

калину, вербу, соняшник. Гарно виконували 
пісні “Рушничок” та “Варенички”. учні 5 

класу, Касянчук Катерина та 
Підгородецька Каріна.  У виконанні учнів 4 

класу Дячук Кіри, Войдило Романа та 
Артенюка Володимира була інсценізована 
українська народна пісня  “Ой під вишнею , 

під черешнею”.  Не відставали від усіх і самі 
маленькі, які виконали  фольклорні пісні 

“Ішло дівча лучками…” і “Галя по садочку 
ходила”. Гарно прочитала гумореску 

П.Глазового “Артист” учениця 9 класу 
Войдило Катерина. Родзинкою свята стали  

сестрички Павельчук Богдана та 
Катерина , які виконали українські народні 

пісні в сучасній обробці “Зеленеє жито, 
зелене”, “Чом ти не прийшов”. Свято 

завершилося піснею “Розпрягайте, хлопці  
коні…” яка прозвучала у виконанні всіх 
присутніх на святі. Захід  підготувала, 
вчитель української мови і літератури 

Клевета Євгенія Валеріївна.  
 

Підготувала,  
педагог-організатор 

Бондар І.В. 
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П О Л Я Н С Ь К И Й  В І С Н И К  

 Цікаво і 
весело пройшов День Святого Валентина у 

Полянському НВК. В навчальному закла-
ді  працювала шкільна  пошта, за допомогою 

якої учні могли надіслати  святкову 
«валентинку» своїм друзям та вчителям. 

Писали листівки діти і  бійцям АТО. Крім то-
го було проведено  конкурс малюнків  до Дня 

закоханих.  
 Актив учнівського самоврядування 

«МАКСИМУМ»   провів конкурсно-
розважальну програму для старшокласників 

«Валентин і Валентина». Учасників свята 
оцінювало компетентне журі у складі вчите-
лів : Пшевлоцької О.А., Негодюк О. П.,  Бондар-

чук І.М. 
 Розпочалося дійство з розповіді веду-

чих, Дондюка Романа та Бацан Олександри, 
про  історію виникнення  свята. Хлопці-

учасники , в знак підтримки наших воїнів 
АТО, одягнули однострій, а чарівні дівчата в 
гарних, вишуканих платтях зачарували на-

віть поглядом. 
 В першому конкурсі  учні 5-10-х класів, 

складали  половинки   сердець,   після чого було  
обрано чотири пари для участі у конкурсах.  
Ними стали: Артенюк Володимир та Войди-
ло Катерина, Сваричевський Артем та Кася-
нчук Катерина, Войдило Юрій та Павельчук 
Богдана, Данилюк Ярослав та Павельчук Ка-

терина.  
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В другому   конкурсі 
учасники розплутували 
стрічки, таким чином 
кожна стрічка своїми 
кінцями «пов’язала» пару.  
Наступним було  завдання 
для наших дівчат,   
намалювати «Портрет 
коханого хлопця» на 
повітряних кульках. В конкурсі «Ваші дії» пари 
знаходили вихід із складних ситуацій. Цікавими 
та веселими були і інші конкурси: «Знайди мене»,  
«Зрозумій мене без слів», «На крилах кохання», 
«Любовні історії». 

 Різноманітні конкурси, веселі забави, 
чарівні танці, мелодійні пісні створили 
атмосферу радості й тепла. Кожен учасник 
переконався в тому, що День закоханих – свято 
чудес, яскравих вражень і кохання.  

 Головна мить конкурсу – оголошення 
результатів. Титули  «Валентин та 
Валентина»  здобули учні Войдило Юрій (10 клас)  
та Павельчук Богдана (7 клас). Переможцям  
було вручено сертифікат на прогулянку 
«Весняними вулицями села  Полянь».  

Щиро вітаємо наших переможців та 
бажаємо їм подальших успіхів! 

Педагог-організатор, Бондар І.В. 
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 Діти нашого навчального  закладу  взяли участь у 

конкурсі  дитячої творчості “ХАЄС—розвиток заради 

майбутнього” (було відібрано найкращі роботи). Конкурс 

з образотворчого мистецтва проводиться щорічно.   Він є 

наймасовішим та найяскравішим.  Юні творці (Душнюк 

Лілія, Нікітчук Катерина, Нікітчук Дарина) 

представили роботи в барвах яких відчувається дитяча 

безпосередність та позитивне ставлення до атомної енергетики. Маємо надію що 

саме наші малюнки прикрашатимуть  фойє та виробничі приміщення станції 

ХАЄС.  

Також Нікітчук Дарина, взяла участь у літературному конкурсі, написала гарний 

вірш.  

Проведення  таких конкурсів не лише допомагає розкривати нові дитячі таланти, а 

також формує позитивний імідж атомної енергетики в регіоні розташування 

Хмельницької АЕС. 

Конкурс дитячої творчості 

Редколегія 



 

    



 



 


