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16 листопада  танцювальний колектив 

«Гармонія» прийняв участь в обласному конкурсі

хореографічного мистецтва «Перлина 

Прибужжя»

Вітаємо з перемогою!

07 листопада відбулися районні змагання з 

настільного тенісу. Команда Добренської ЗОШ 

посіла ІІ місце. 14 листопада 2019 року у м. 

Вознесенську відбулися обласні змагання з 

настільного тенісу. Ковалик Валентин учень 9 

класу Добренської ЗОШ у складі команди 

закладів освіти Баштанської ОТГ посів ІІІ місце в 

особистому заліку, що дало змогу команді вийти 

на ІІІ місце в області . Молодець! Так тримати! 

Подяка тренеру, учителю фізкультури Безощуку 

Сергію Володимировичу.

Осінь з нами прощається. Незабаром зима зі 

снігами та морозами. Тому учні 1-4 класів 

підготували " Бал квітів", щоб віддячити Осені 

за її щедрі дарунки. Свято підготували учні 2 

класу ( класовод Буслаєва Л.М.).

Дівчатка, яскраві квіточки, схожі на красуню 

Осінь, зачаровували присутніх своєю красою, 

вмінням співати, танцювати, читати вірші. А 

хлопці, як галантні кавалери, підтримували 

красунь.

Весело та цікаво пройшли конкурси "Вгадай 

квітку за ароматом", "Засели невідому 

планету", "Склади квітковий пазл".

З 11 листопада в Добренській ЗОШ стартував 

тиждень трудового навчання та 

образотворчого мистецтва, спланований та 

організований учителем Семеновою Оленою 

Вікторівною. Девіз тижня

Не махай на все рукою,

Не лінуйся і учись.

Бо, чого навчишся в школі,

Знадобиться у житті.



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!

День пам’яті.

24 листопада відбудуться заходи з 

нагоди вшанування жертв 

голодомору. «Запали свічку пам’яті»

- В ДНЗ «Лелеченя» виховна година 

з вшануванням.

- - В Добренській ЗОШ мітинг –

реквієм.

- - В Добренському СБК показ 

документальної хроніки «Ми 

пам’ятаємо» 

Реалізація проекту бюджету участі 

,,Збережене здоров'я завдяки комфорту" в 

Добренському ЗДО 7,,Лелеченя" розпочато.

Депутатські кошти.

В Добренську ЗОШ привезли 3 

металопластикових дверей, які придбані за 

кошти депутата міської ради Костюка Віталія.


