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 8 травня ми від-

значаємо День пам’яті 

та примирення, а 9 

травня світле і водно-

час болісне свято – 

свято Перемоги над 

нацизмом у Другій сві-

товій війні. Ніколи не 

згасне пам'ять про 

всіх тих, хто поліг у боях, хто віддав своє життя для на-

шого щастя.       Дорогу ціну заплатив український на-

род у найстрашнішій за всю світову історію війні 1939-

1945 рр. Не щезне в пам’яті 

людській, не йде в забуття 

великий подвиг і велика тра-

гедія нашого народу – його 

битва, його перемога. Не мо-

жна забути тих, хто віддав 

своє життя для щастя інших. 

       Наш земний уклін усім 

захисникам Вітчизни! Подвиг ваш – безсмертний, вдя-

чність народу – безмежна. … І ми вважаємо, що   обов’я-

зком кожного українця є збереження традицій святку-

вання та пам'ять про тих, хто творив для нас Європу і 

світле майбуття. Ми маємо 

бути гідними Вашого висо-

кого подвигу, своїми праг-

неннями і добрими спра-

вами стверджувати доро-

гоцінний мир на українсь-

кій землі.  

( продовження с.2) 
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С Т Р .  2  

П О Л Я Н С Ь К И Й  В І С Н И К  

 (початок с. 1) 

Саме тому 10 травня у стінах нашого навчального закладу 

відбулась урочиста лінійка пам’яті  «Пам’ятаємо, 

перемагаємо !». Учні 7-8-х класів (Павельчук Катерина, 

Нікітчук Дарина, Душнюк Лілія, Бацан Олександра) 

виконували пісні про війну.  Вкладаючи свою душу дівчата 

співали  що,  торкалися серця… 

Вірші, які читали Артенюк Вова, Мила Настя, Душнюк Лілія, 

Денисенко Ліза, Колабська Віка та Сенюк Олена , без сліз 

було також неможливо слухати, так вони чіпляли за живе. 

Наприкінці заходу, учні вшанували пам'ять полеглих воїнів 

двох воєн  хвилиною мовчання. 

     Напередодні, 9 травня, учні разом з вчителями та батьками, 

взяли участь у мітингу  пам’яті біля пам’ятника загиблим 

воїнам ВВВ у центрі с. Полянь. 

Класні керівники  провели інформаційні бесіди «Дві війни – 

один біль», «Тільки пам’ять не сивіє». 

Також було проведено виставку малюнків до Дня Перемоги 

серед учнів 5-7 класів. 

   Єднаймося в ім’я щасливого майбутнього України. 

Пам’ятаємо, перемагаємо! 

 

Педагог-організатор Бондар І.В. 

 18 травня учні Полянського НВК вшановували День пам'яті жертв геноциду 

кримськотатарського народу.      Учні 9-го класу (Козулін Володимир, Сенюк Олена та 

Калабська Вікторія) під   керівництвом    Семенчук Ю.В, провели   тематичну лінійку,   на    

якій    всі присутні  ознайомилися з історією та культурою      кримсько-татарського народу. 

ДЕНЬ         ПАМЯТІ        ЖЕРТВ       ГЕНОЦИДУ  

КРИМСЬКОТАТАРСЬКОГО      НАРОДУ 
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Це колоритне, 

різнобарвне свято 

проводять щороку у 

третій четвер травня. 

Важливо, аби День 

вишиванки завжди 

відбувався у робочий 

день, адже у цьому 

суть акції – свято 

не заради свята чи 

параду, а захід, 

який доводить, що 

вишиванка – 

абсолютно 

органічна частина 

життя українців.  

І знову у стінах  Полянського НВК лунала 
музика. Цього разу для наших молодших 

школярів - першокласників. Вони 
прощалися зі своєю першою книгою - 

БУКВАРЕМ. Діти подарували батькам 
веселі пісні, порадували танцями і 

похизувалися своїми знаннями, здобутими 
протягом року. В дарунок вони отримали 
"Поради для першокласників" 
від "Букваря" та  "Читанки".  
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П О Л Я Н С Ь К И Й  В І С Н И К  

 

    12 травня 2016 року у 
Славутському районному будинку 
культури під гаслом «У рідному краї і серце співає» 

проведено обласний огляд-конкурс художньої 
самодіяльності  колективів загальноосвітніх та 
позашкільних навчальних закладів за 

підтримки Департаменту 
освіти і науки Хмельницької 

облдержадміністрації та 
Хмельницького обласного центром 

науково-технічної творчості учнівської молоді. У заході взяли участь 
Б.П. Маршук, голова райдержадміністрації, П.П. Притуляк, 

заступник голови райдержадміністрації, О.Ф. Попик, 
проректор Хмельницького обласного інститута післядипломної педагогічної освіти та 
Д.В. Бойчак,  начальник відділу освіти, молоді та спорту. Захід розпочався з перегляду 

виставки декоративно-ужиткового та образотворчого мистецтва. На якій було 
представлено 5 робот наших учнів, які займаються у гуртках декоративно-

ужиткового мистецтва "Композиція" та "Умілі ручки". 
 Концертна програма нараховувала 20 номерів різних 

жанрів.  Оцінювали наших учасників журі з Хмельницького 
обласного центру науково-технічної творчості учнівської молоді 

Гончарук Г.М., директор центру, Кірпота І.А, завідувач 
навчально-методичного відділу художньо-естетичного 
виховання школярів та методисти відділу Митко О.М., 

Пасічник О.А., Барабаш В.П. 

    Гідно представив наш 
навчальний 

заклад  хореографічний колектив 
«Чарівний світанок» танцем «Вогонь 
чекання» (керівник Бондар І.В.), та 

заслужив схвальних відгуків від членів журі 
та керівництва  району.  

МОЛОДЦІ!  

Обласний огляд - конкурс художньої 
самодіяльності 

 ТИЖДЕНЬ БЕЗПЕКИ  
ДОРОЖНЬОГО РУХУ 

З 16 по 22 травня 2016 року в 
Полянському НВК пройшов Тиждень 

безпеки дорожнього руху.   
Тиждень поглибив знання учнів у 

відповідній сфері, сприяв розвитку 
практичних навичок, поглибленню знань 

Правил дорожнього руху. 
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У Полянському 

НВК  пролунав останній 

шкільний дзвоник. 

Свято традиційно розпочалося 

з Гімну України.  Випускників 

привітали їх молодші 

товариші: співали, танцювали, 

читали вірші.  Вже традиційно 

кращих учнів відзначили 

почесними грамотами. 

Найбільш схвильованими були 

випускники 11 класів. У них 

розпочинається нове  доросле життя, сповнене відповідальності, 

рішучістю та новими цілями. Останній дзвоник - останній день, 

коли вони можуть відчути себе дітьми, яких турботою та ласкою 

оберігають від життєвих негараздів вчителі та батьки. З 

теплими побажаннями випускників привітав директор 

Полянського НВК  Росоха Сергій Михайлович. 

 Почесними гостями на святі були: учасник бойових дій у зоні АТО, 

Панчук Вадим,   підприємець Лаврук Олександр, сільський голова 

Полянської сільської ради, Ліпська Любов Петрівна, які виступили 

перед учнями з привітаннями та щирими побажаннями.  

Випускники 4 класу виконали чудовий вальс на знак прощання зі молодшою  школою. 

Бажаємо учням веселих канікул, нових досягнень та звершень. Випускникам школи  світлого, мирного 

майбутнього, втілення мрій та щастя!  

 Підготувала педагог-організатор,  Бондар І.В. 

 Вручення атестатів, «доросле» вбрання, обмін побажаннями, 

сльози і сміх, зустріч сонця – це те, що запам’ятається. Випускники 

такі вродливі, по-дорослому серйозні, схвильовані, але щасливі, вони не 

стримували ні посмішок, ні сліз. Для них, сімнадцятилітніх, випускний 

бал є певною межею, за якою 

розпочинається доросле життя. У 

минулому шкільні уроки, дзвоники 

на веселі перерви, останній 

шкільний екзамен, попереду – безліч 

можливостей для самореалізації, 

здійснення мрій і задумів, широка 

дорога нового життя, 

самостійного, дорослого. 
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ДЕНЬ ЗАХИСТУ ДІТЕЙ 

Редколегія 

Кожного року в перший день літа відзначається 

Міжнародний день захисту дітей. Так і 

цього річ, напередодні свята, 31 травня  на 

гостинній улашанівській землі 

відбулось свято. В якому брали участь 

дев'ять команд із навчальних закладів 

району, серед яких і наша команда “СИНЕ 

НЕБО”. Діти брали участь у різноманітних 

конкурсах. Вправно змагались юні художники. А 

ще пристрасті зашкалювали в ході 

чисельних спортивних змагань. Кожна з команд 

представила кращий художній номер.  

На при кінці заходу дітей чекало розмаїття 

подарунків — кожна команда отримала об'ємний 

пакет із солодощами, ігри та улюблену дитячу  

смакоту — морозиво!  

 Усій нашій юні — теплого літечка і веселих 

канікул! 


