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Танцювальний колектив «Гармонія» 
Добренського СБК Баштанської ОТГ 
приймали участь в V Міжнародному
Багатожанровому дистанційному фестевалі-
конкурсі який проходив в кінці листопада та 
здобули ІІІ місце! 

Дякуємо організаторам «Арт-центр» «Антре» 
за організацію та проведення конкурсу, 
висловлюю подяку керівнику колективу
Дураковій-Москаленко Наталії Василівні за її
талант, любов до своєї справи, терпіння, за 
велику плідну працю, дякуємо нашим 
талоновитим дітям старшій групі колективу
за невтомну працю, енергію та активну
участь, та щиро дякуємо їхнім батькам за 
моральну та фінансову підтримку для участі
в конкурсі

До флешмобу «На Катерину надінь 
хустину» приєднався Добренський ЗДО 
"Лелеченя"

Українська хустка

А хустка в нас завжди була в пошані

У літню спеку й люті холоди.

Їх гарно так замотували пані,

Як йшли до церкви, вдома, та й завжди.

А літню хустку часто вишивали,

Щоб гарною на голові була.



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:

УВАГА!!!  

Будьте обережні!! На Новорічні та 
Різдв’яні свята погодні умови можуть 
погіршитись. Будьте уважні та обережні.

Підготовка  Добренського СБК  та 
Добренської ЗОШ до Новорічних свят



Учні Добренської ЗОШ не перший рік 
підтримують дружні стосунки з 
волонтером Баштанщини Атаманчуком
І.П. Напередодні різдвяно-новорічних 
свят учні та їх батьки, вчителі 
об’єдналися у потужний фронт допомоги 
нашим воїнам, підготували маленькі 
новорічні подарунки. 

Наша школа уже в котрий раз бере
активну участь у волонтерській
діяльності. Протягом тижня проведена 
волонтерська акція “Привітаймо воїнів ”, 
в якій активну участь взяли учні 1-11 

класів та вчителі школи. Зібрано і 
передано волонтерам коробки із
солодощами, овочами, чаєм, кавою, 

консервацією, а найголовніше - дитячі
малюнки та листи. Те, чому українські
захисники радіють найбільше. 

Сподіваємося, що ці малюнки та листи
стануть своєрідними оберегами для 
наших воїнів і підтримають їх у важку
хвилину.

* Ми впевнені, що ця допомога буде 
дуже необхідною нашим військовим, 

які відстоюють суверенітет та 
цілісність України . Адміністрація
закладу, педагогічний колектив щиро
вдячні батькам учнів, школярам і всім, 

хто був причетний до цієї благодійної
акції.

На фінішній прямій І семестр 2020-2021 

н.р.

На ранковому колі 14 грудня вчителі
Семенова Олена Вікторівна, учитель 
образотворчого мистецтва, трудового 
навчання, Капітонова Олена Вікторівна, 

учитель правознавства нагородили 
активних учнів, класні колективи за 
участь в заходах Тижня трудового 
навчання та образотворчого мистецтва та 
Всеукраїнського тижня правознавства. 

Прийміть наші вітання.


