
                 Листопад  іде дощами, 

                             Нас лякає холодами, 

                         Він шурхоче під ногами 

                         Листяними килимами. 

                         Покладе на зиму спати 

                         Їжачат у теплі хати. 

Знання- сила! 
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Вже зриває вітер 
Золото беріз. 
Застогнали віти, 
Похилились в низ. 
Листячко тріпоче, 
Сумно шелистить, 
Заховатись хоче, 
Боязко тремтить. 
Осінь йде полями, 
Стелить килими. 
Вже не за горами 
Білий кінь зими. 



                                                                                            Бібліотекар Білозор Н.В. 
 

                 День української писемності та мови! 

 
   9 листопада у день української  писемності та мови з метою пропагування грамотності, 

підтримки та розвитку державної мови як духовного потенціалу нації, виховання високої 

мовної культури населення здобувачі освіти закладу писали Всеукраїнський радіо диктант 

національної єдності. 

 Об 11.30 за київським часом на хвилях Українського радіо традиційно диктант начитував 

Олександр Авраменко- мовознавець, педагог, лінгвіст, доцент Київського університету 

імені Бориса Грінченка. Цьогорічна його назва  Від бересту – « до цифри».   

     Школярі із великим задоволенням  долучилися до акції єднання. 

 

 
                     
                      

                         

                           

                          
 

 

 

          

 

 

 

 

 

 
 

    Як парость виноградної лози. 

 Як парость виноградної лози,  

Плекайте мову. Пильно й ненастанно  

Політь бур’ян. Чистіша від сльози 

Вона хай буде. Вірно і слухняно  

Нехай вона щоразу служить вам, 

Хоч і живе своїм живим життям. 

 

Прислухайтесь як океан співає – 

Народ говорить. І любов, і гнів 

У тому гомоні морськім. Немає 

Мудріших, ніж народ, учителів 

У нього кожне слово –це перлина, 

Це праця, це натхнення, це людина 

 

Не бійтесь заглядати у словник: 

Це пишний яр, не сумне провалля; 

Збирайте як розумний садівник, 

Достиглий овоч у Грінченка й Даля, 

Не майте гніву до моїх порад 

І не лінуйтесь доглядать свій сад. 
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                    Всеукраїнський день доброти! 
   13 листопада, весь світ відзначає Всесвітні день доброти. Не секрет, 

що в сучасному світі високих технологій  з божевільним ритмом життя, 

доброти залишається все менше. Тому такий день насамперед потрібен для 

того щоб нагадати про мораль і людяність, про чуйність і взаємодопомогу. 

            Робити добро -  дуже легко, потрібно лише почати! 

                

            Добро творити!  

    Добро творити- це не просто слово, 

    Не просто фраза, що не раз звучить. 

    Це треба для душі обов’язково,  

   Добро творити – значить добре жить! 

   Добро творити -  це допомагати 

   Словами й ділом, кожен день і час. 

   Це означає – сонце  в серці мати. 

   Це необхідно кожному із нас,\ 

   Щоб відчувати, що ти є людина, 

   Що недарма у світі ти живеш. 

   Людина в світ добро нести повинна, 

   І доброчинності не може бути меж. 

   Що віддаси, сторицею вернеться, 

   Але про це ніколи не хвались. 

   Добро повинно щиро йти від серця, 

   Злюбов’ю на людей і світ дивись 

   Й  твори добро… 

 

                                                                                              Загороднюк Юлія ( 9 клас). 



                 Україна! 
       Хотіли Україну потопити, 

       Але вона піднялася – ЖИВА!!! 

       Сказав Кобзар народу – повставати! 

       І до цих пір живуть його слова! 

       Хай Заповіт Шевченка не загине, 

       Ми йдем за ВОЛЮ і за ПРАВДУ з ним!!! 

       Лиш перед БОГОМ! Більш ні перед ким! 

       Тримаймось БРАТТЯ!  Крикнемо щосили! 

        Хай не керує нами різний «зброд»… 

        Ми РАЗОМ всі – велика й грізна СИЛА! 

        Яка і називається – НАРОД!!! 

        Прийшла пора всі ярма поскидати, 

        І руки без кайданів піднести! 

        МИ будем РАЗОМ до кінця стояти! –  

        БОРОТИСЬ! ЖИТИ!! І ПЕРЕМОГТИ!!! 

                            ГОРИТЬ УКРАЇНА! 

 

    

 

                     З Днем Гідності та Свободи! 

        Щороку День гідності та свободи українці відзначають                

21 листопада – в річницю початку Євромайдану.  День гідності та 

свободи – одне зі знакових державних свят у новітній історії 

України. Цього року Україна вже шостий рік поспіль відзначає 

День гідності та свободи, що обєднав дві події, які назавжди 

змінили історію українського сьогодення.   

     Україна заплатила високу ціну за те що вибрала свободу 

 

               Перегляд Фільму до Дня Гідності та Свободи! 

                                                                            Коляса Даша ( 9 клас.) 



               Страшні роки Голодомору! 

                           1932 – 1933 р. 

       Голодомор 1932 -1933-тіх років – один з найстрашніших злочинів 

проти людства. Тоді в державі з одним найрозвиненіших в Європі 

агропромисловим комплексом люди мільйонами гинули від голоду. 

                                      Штучний голод. 

       Голодомор в Україні 1932- 33 років був штучним голодом з метою  

винищення українського селянства. Виконавці відбирали в селян худобу, 

урожай і навіть посівний матеріал на наступний рік. Дорогу у великі міста 

просто перекривали, а тих хто намагався туди потрапити розстрілювали.  

    У серпні 1932 року під приводом того, що розкуркулені селяни та «інші 

декласовані елементи» розкрадають колгоспне і коперативне майно, Сталін 

запропонував закон про охорону державного майна. Згідно із законом за такі 

порушення передбачався розстріл з конфіскацією майна, а за пом’ягшуючиш 

обставин – 10 років таборів.  

 

 

 

 

 

 

 

               Свічка пам’яті! 

 Я несу в своїх долонях свічку,                                                        

Свічку пам’яті про втрачених людей,                                  

Про жадані колоски пшениці,                                 

Які з страхом пригортали до грудей.  

 

 Хай горить вона і не згасає,                                                

Свічка болю, як гірка сльоза,                                                  

Знов  минули в вічність промовляє,                                    

Голос правди лине в небеса. 

                                      

 

  


