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Реалізовано два проекти бюджету 

участі в ЗДО «Лелеченя» – «Збережене 

здоров’я завдяки комфорту» та 

Добренська ЗОШ «Сучасна шкільна 

їдальня» 

І ось завершився проєкт "Школа - центр 

активності громади" ГО "Школа за 

майбутнє" на базі Добренської ЗОШ за 

підтримку БФ 

Ласка #DOBRE.Представники ГО 

отримали фінальні документи про 

закінчення проекту. Дякуємо Всім хто 

був поруч та підтримував нас під час 

реалізації.

В Добренському будинку культури відбулося

прекрасне свято - Свято танцю. Свої запальні

танці батькам, жителям громади дарував

танцювальний колектив "Гармонія". ( дві

молодші групи, середня, старша). Керівник -

Дуракова Наталія Василівна. Юні артисти

відпрацювали, як справжні професіонали. 

Між танцями звучали пісні, гуморески

учасників художньої самодіяльності. Велика 

подяка організаторам свята - директору 

Добренського будинку культури , керівнику

танцювального гуртка Дураковій Н.В., 

художньому керівнику Гнідому А.П., 

керівнику театрального гуртка Костенко 

Надії. По завершенні концерту дітей чекав

солодкий стіл, організований батьками. 

МОЛОДЦІ

https://www.facebook.com/hashtag/dobre?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARDqZoAeEKPF_6rbKveOOdYaXy_fS6UOU5a9iUyXBmnHZwQm-3sQmdpERRPyLI62GiJIuYVxtNZT2tyi-zHlCtBpDmJAUz2hzJvYwNuDtQW_UYqIWdJpr8AaeK6h7ZYduUdB2rENzYzWzbp1D3zGaClyqfDad15vI5kZaKaHOgF9svV5G77jGHPRQyfSQjwjLkeSESQPihdkpDCyjqCA84JZY64eQ2y38syfeYvU136arNkiqxBD7PXR2AvbUrjjJc8yU47_hHRH4Xro46_yKAdBgrK-ZWuefeE8riA9GPealOk-oVDyJ8yOAHdrc9neD87Xxin_-xtzEioU0hM1i3k&__tn__=%2ANKH-R


* Наближаються новорічні свята. Ну, 

а які свята без феєрверків? Слово 

«піротехніка» походить від 

грецьких слів: «бенкет» ‒ вогонь і 

«техне» ‒ мистецтво, вміння. 

Мистецтво «створення» вогню і 

управління ним виникло в далекій 

давнині. В наші дні феєрверки 

стають невід’ємною частиною 

розваг, які влаштовуються з нагоди 

будь-яких урочистих подій.

* Часто ми не приділяємо належної 

уваги елементарним правилам 

безпеки при поводженні з 

піротехнікою. Найчастішою 

травмою, одержуваної при 

використанні петард, хлопавок і 

бенгальських вогнів, є опіки.

* Щоб уникнути небезпечних 

ситуацій і не затьмарити собі свято 

нагадуємо батькам та дітям прості 

правила безпеки при поводженні з 

піротехнікою:

* Шановні громадяни, наближаються 

новорічні свята. Кожен з нас хоче 

відправитись в дорогу до рідних чи 

друзів, щоб відсвяткувати Новий рік 

чи Різдво. Але погодні умови на 

нашій території неврівноважені –

погода різко може змінитися з 

весняної на  дуже зимну. Тому, 

будьте уважні та обережні в дорозі, 

особливо коли їдете своїм авто.

* Оголошення

Запрошуємо на новорічні ранки 

та карнавали.

26 - 27грудня 0 9.30год  ДНЗ 

«Лелеченя» 

28 грудня 0.9.00  11.00, 14.00 та 16.00 

Добренська ЗОШ

29 грудня о 16.00 Добренський СБК



Миколай, Миколай, ти до нас завітай!

Учні 1-4 класів Добренської ЗОШ цілий 

рік чекали на Миколая. Були чемними, 

розумними, вчилися старанно, не 

порушували поведінку. Під 

подушечками вдома їх чекали 

подарунки. Але Святий Миколай 

завітав і до школи, щоб привітати 

діток з цим святом. Як завжди, до нас 

завітали наші наймолодші сусіди -

малеча дитячого садочка. Пісні, вірші, 

сценки, смачні подарунки. Мабуть і 

Миколай, і діти залишилися 

задоволені. Гарних новорічно-

різдвяних свят.

Миколай в ЗДО 

«Лелеченя»


