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Стрітення в Добренському ДНЗ »Лелеченя» 

15 лютого християнська Церква вшановує одне
з найбільших свят – Стрітення Господнє. За 
народними повір’ями цього дня Зима 
зустрічається з Весною. Цікаво пройшло
відзначення свята Стрітення Господнього у 
Добренському ДНЗ. Вихователі створили для 
дітей справжнє свято з веселими іграми, 

змаганнями, конкурсами, піснями. Наприкінці 
свята Зима з Весною пригостили присутніх 
печивом у вигляді птахів жайворонків, що 
символізують скорий прихід довгоочікуваної 
Весни.  Жайворонків діти ліпили та випікали 
разом з вихователями. Знайомлячи вихованців з 
різноманітними народними святами, звичаями
та традиціями святкування, ми залучаємо дітей
до народознавства, формуємо у них 
національну свідомість, гордість за свою 
приналежність до такої нації, як українці, 
повагу до народних традицій.

У Добренському ЗДО "Лелеченя" вихованці старшої
групи разом з вихователем Тернавською Л,М. 
засвоювали знання про властивості води, 
причинно-наслідкові зв'язки у природі її через 
досліди , спостереження, експерименти...

* День безпечного Інтернету в Добренській ЗОШ
11 лютого учні та учителі школи долучилися до 
Дня безпечного Інтернету, який проходить під
гаслом "Разом для найкращого Інтернету"

Для учнів 1-4 класів проведено інформаційний
відеоперегляд "Ми з Інтернетом"

Учні 5-11 класів ознайомилися з ключовими
принципами мереживого етикету й безпеки, з 
якими учнів ознайомив учитель інформатики
Бабін О.О.

*



Вітаємо з перемогою!

У конкурсі читців-декламаторів "Поетична пристань" взяли участь 19 учнів
із 11 закладів загальної середньої освіти Баштанської міської ради 
Юні майстри художнього слова демонстрували свою майстерність у двох
вікових категоріях: 10-14 років та 15-18 років за номінаціями «Твори 
національно-патріотичного спрямування» та «Гумористичні твори». Серед
юних майстрів засяяла і наша зірка - Шах Олександр, учень 8 класу, який
за рішенням журі конкурсу посів І місце. Готувала Сашка до участі в 
конкурсі учитель зарубіжної літератури Безощук Антоніна Володимирівна. 

Ви - молодці! Нам приємно, що Сашко буде представляти заклади освіти
Баштанської міської ради, Добренську ЗОШ у ІІ обласному етапі конкурсу. 
Тому - відпочивати зарано, готуємося до виступу.

* 15 лютого день вшанування учасників бойових дій на території інших держав та 31 річниця
виведення війск з Афганістану.

* Ти - вічний біль, Афганістан,

* Ти - наш неспокій.

* І не злічить глибоких ран

* В борні жорстокій

* І не злічить сліз матерів, дружин, дітей-

* Не всі вернулися сини із тих ночей..



20 лютого - День вшанування 
Героїв Небесної Сотні

Загальношкільний майдан Добренської ЗОШ 
"Мрії, що обірвалися"
Небесна Сотня назавжди залишиться в серцях 
українців. Адже Герої не Вмирають! Учні та 
вчителі школи вшанували пам'ять Героїв 
Небесної Сотні
П’ять років тому на Майдані та Інститутській 

ми втратили нашу Небесну Сотню. Героїв, які 
поклали життя, щоб ми могли жити в іншій, 
кращій Україні. Вони теж хотіли жити. Кожен 
мав свої мрії, будував плани на майбутнє, 
малював в уяві свій маленький світ. Не 
судилося.
Кожен здійснив особистий подвиг — віддав 

найцінніше — своє життя заради нової 
України. І це не пафосні слова. Це —
реальність.
Слава Україні! Героям Слава!

Оголошення
Кожна дитина, яка досягла 14-річного віку 
зобов’язана отримати біометричний іd-
паспорт горомадянина України. Для цього 
необхідно звернутися в центр надання 
адміністративних послуг або в міграційну 
службу (паспортний стіл) по місцю 
проживання.

*  З Масляною вітаємо,
Радій, радій народ!
Сонця, радості бажаємо,
Відзначай прихід весни!
Нехай з рум’яними млинцями
Щастя в дім ваш постукає,
Калачами, пирогами
Стіл вас щедро нагородить! 


