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Тиждень української мови та 
літератури у Добренській  ЗОШ 
09.11. – 13.11.

Ми живемо у світі, де все стрімко 
розвивається і вдосконалюється – від 
технологій до мови. Але мало хто, 
напевно, знає про становлення та 
зародження української мови, адже вона 
– ровесниця й родичка санскриту. Тому 
саме таємницям походження рідної мови 
були присвячені заходи Тижня 
української мови та літератури: свято до 
Дня української писемності та мови, 
перегляд відеоматеріалів «Пізнаймо 
нашу мову», класні години «Магічна 
сила слова», опрацювання довідкової 
літератури «Із мовної скриньки». 
Школярі мали можливість дослідити 
сучасні новотвори рідної мови, 
«полікувати» наші мовні недуги 
(суржикоманію). А виконання різних 
мовознавчих завдань, участь у 
вікторинах і конкурсах переконали 
дітей, що рідна мова додає впевненості 
у своїх силах та уміннях. 

Але процеси пізнання, самовираження 
та самовдосконалення в царині рідної 
мови продовжуються. Адже наша мова 
багата, цікава, мелодійна. Та лише від 
нас залежить, чи зрозуміють і повірять у 
це ті, хто поряд з нами. Не забуваймо, 
що українська мова нас єднає. З нею ми 
неповторні та самобутні!

Добренський СБК
Заняття студії декоративно-

прикладного мистецтва «Барвистий 
світ» Техніка плетіння з газетних 
трубочок. Керівник: Дуракова Тетяна.



День Гідності та Свободи
«Ми – українці, народжені вільними!»

"Україна – це територія гідності й свободи. 

Такими нас зробила не одна, а дві
революції – наш Майдан 2004 року, який
був Святом Свободи, і Революція 2013 

року, Революція Гідності. Це був
надзвичайно важкий іспит для України, 

коли українці продемонстрували свою 
європейськість, гідність, своє прагнення

до свободи.

Тим, хто в боротьбі за волю і кращу долю 
України не дожив до сьогоднішнього дня, 
спить у незнаних і безіменних могилах –

присвячується!

Цвіту нашого народу, його славним синам
і донькам, які у розквіті сил віддали свою 

молодість, і, найдорожче, життя –
присвячується!

Тиждень позитиву в 
Добренській ЗОШ 16.11.-

20.11.

Осінь... Листопад... Прохолода... Але 
тільки не у нас. У школі панує
позитивний настрій, посмішка, 

толерантне ставлення один до одного. 
Після напружених уроків учні, вчителі
та працівники школи мають
можливість позитивно відпочивати. 

Наприклад, сьогодні у школі
проходить акція " Подаруй посмішку". 

Тематичні заходи проводить педагог-
організатор Леоненко О.В. Дякуємо
нашим працівникам Рахиль Інні, 
Безощук Любомирі, Тиньо Наталії за 
допомогу в організації заходів. 

Даруймо посмішку! Посміхайтеся! 

Будьмо толерантні!



Зекономлені кошти від 
субсидії
До уваги громадян пільгової категорії
та отримувачів субсидій

Порядком надання пільг на оплату 
житлово-комунальних послуг, 
придбання твердого палива і 
скрапленого газу у грошовій формі, 
затвердженим постановою Кабінету
Міністрів України від 17.04.2019 № 373 
(із змінами) та Положенням про 
порядок призначення житлових
субсидій, затвердженим постановою
Кабінету Міністрів України від
21.10.1995 № 848 (із змінами), 

визначено порядок виплати
громадянам зекономлених коштів
пільг та житлових субсидій, які
надавалися їм у грошовій
безготівковій формі через АТ 
„Ощадбанк”.

Зекономлені кошти, які не отримані
пільговиками/субсидіатами та за 
якими не було звернень до АТ 
"Ощадбанк" щодо їх виплати, 

повернуться на рахунок Міністерства
соціальної політики України. 

Просимо пільговиків/отримувачів
житлової субсидії, на облікових
картках яких наявні залишки коштів, 

зекономлені за результатами 
виплатного періоду 2019-2020 років, 

звернутись до АТ «Ощадбанк» для 
відкриття поточного рахунку для 
зарахування на них коштів в термін до 
20.12.2020 року.

Дорогі захисники Української 
держави!

6 грудня - День Збройних Сил України. 
Незважаючи на досить невелику 
офіційну історію українського війська, 
справжній вік Української армії сягає 
кількох століть. І сьогодні солдати і 
офіцери Збройних Сил України гідно 
продовжують традиції своїх дідів і 
батьків. Не всі нині, на превеликий 
жаль, розуміють значення власної 
армії.  Армія — це один з основних 
елементів стабільного і впевненого 
розвитку Української держави.    

Щиро вітаємо всіх 
військовослужбовців з Днем Збройних 
Сил України та бажаємо Вам усім 
незламної волі в подоланні труднощів 
військового буття, надійного 
родинного тилу, богатирського 
здоров’я та звершення всіх ваших 
мрій і побажань.


