
 День Довкілля у Добренській громаді
Учні школи є активними учасниками усіх справ в громаді. Хлопці
старших класів допомагали в облаштуванні парку відпочинку. Учні
середньої ланки працювали біля пам'ятника загиблим воїнам. 
Весело та дружно йшла робота.Було прибрано територію, 
впорядковано квітники. Об’єднані зусилля, націлені на благоустрій, 
естетичне оформлення та озеленення території.
Велике прохання до жителів громади с. Добре:
1. Долучайтеся до корисних справ в громаді. Тільки разом можна
змінити все на краще.
2. Не смітіть, на уже прибраній території.
3. Не випасайте корів та кіз в парках. Там грають Ваші діти та внуки. 
Прикро, що до такої потрібної для громади справи, долучаються
лише учні, учителі, працівники дитсадка, працівники культури та 
старостинського округу. А де ж жителі громади, де ті хто кричить 
«немає порядку», де ті, хто викидає сміття де їм заманеться??? Ми 
вас не бачимо поруч. А хочемо, щоб було чисто, красиво…. 
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Наш Земляк

НАШ СЛАВЕТНИЙ ЗЕМЛЯК -
ГРИГОРІЙ ДОВЖЕНКО

З метою відзначення 120-річчя від
дня народження художника-земляка 

Довженка Г.О., заслуженого
художника УРСР, члена спілки

художників України в Добренській
ЗОШ проведено тематичні заходи: 

представлення презентації учителем 
історії Бородіною Т.Д. "Кам'яні
вишиванки" для учнів старших 

класів, вчителем образотворчого
мистецтва Семеовою О.В. про 

Г.Довженка, проведено конкурс 
малюнків "Як би я хотів прикрасити

своє село". Шкільний бібліотекар
Дирда Т.В. оформила тематичний

стенд з матеріалами, якими можуть
користуватися учні та вчителі школи

Увага! 
 Наближаються травневі 

свята. Всі ми бажаємо 
відпочити на свіжому 
повітрі, поїхати з друзями на 
природу за межі села. 
Прошу вас не забувати про 
те, що саме в цей період 
дуже багато кліщів в 
лісополосах. Будьте уважні 
та обережні. Зауважте будь 
ласка, що після вашого 
відпочинку не повинно 
залишитися сміття. Ви коли 
приїджаєте на природу, то 
напевно шукаєте те місце де 
чисто та прибрано, щоб вам 
та вашим дітям було 
комфортно відпочивати. 
Може наступного разу на 
ваше місце приїдуть інші. І 
вони теж хотять, щоб там 
було чисто та комфортно. 
Шановна громадо, давайте 
почуємо один одного. Не 
думайте лише про себе, щоб 
тільки вам було зручно. 
Подумайте і про інших. 
Веселих вам свят.



Увага!

Оголошення!
 .08.05.2019р. День 

примирення. Хода до 
пам’ятника Слави«Запали
свічку пам`яті.» 

 09.05. 2019р. Концерт до дня 
Перемоги «Ніколи знову»

 13.05.2019р.День Матері 
Святковий захід в Добренській
ЗОШ

 16.05.2019р. День Вишиванки 
«Оберіг національної єдності»

 1) Хода з рушниками до СБК

 2) Концерт

 3) Святкові ігри та забави

 4) Частування тортом 
«Вишивана мапа України»

 31.05.2019р. Свято останнього 
дзвоника в Добренській ЗОШ

День Пам`яті.
Кожного року 26 квітня по 

всій країні вшановують 
пам’ять Чернобильській
трагедії. В шкільній та 
сільських  бібліотеках 
висвітлити літературу  

«Гіркий полин»
Виховна година в школі.   

В Добренському СБК 
перегляд 

документального фільму 
«Як це було»  


