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 Природа радістю чарує,  

Знов розпустилися бруньки.  

Зеленим одягом милує,  

Біжать до річечки струмки.  

  

І іншим стало синє небо,  

І час кохання настає.  

Бо править весна-королева,  

Розквітне щастя знов моє.  

  

І посміхнеться сонце тепле,  

І ніжний спів в душі луна.  

Пишається красою земле,  

По ній крокує вже весна…  
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В Новобаварському районі пройшов  

«Фестиваль писанки—2017» 

 
Голова прес-центру  

Новобаварського району  

Крук Дарина 

https://vk.com/id181472474 

 
Писанка – це чарівний дивосвіт, що симво-

лізує радість і віру, це етнічний знак утвер-

дження світла, любові, життя, добра, щастя, 

надії, весняного відродження і гармонійної 

єдності людини та природи. 5 квітня 2017 

року у Харківській загальноосвітній школі    

І-ІІІ ступенів № 54 відбувся “Фестиваль   

писанки - 2017». У фестивалі взяли участь 

10 навчальних закладів Новобоварського 

району: ХЗОШ № 54,130,153,59 та   ДНЗ   

№ 6,15,38,106,259. Діти та їх наставники на-

магалися дотримуватися, відроджувати та 

берегти українські традиції. Щоб відчути 

справжню святкову атмосферу, зануритися 

у давні народні звичаї. 

Зроблені власноруч писанки, пасхальні де-

рева, іграшки, плетені пасхальні кошики, 

вироби з паперу, глини, дерева, вишиті й 

намальовані картини, вишиті рушники, 

сплетені з бісеру квіти й писанки та багато-

багато іншого представили юні майстри.     

6 квітня 2017 року на базі Харківської зага-

льноосвітньої школи №93 продовжилось 

яскраве та сімейне свято Пасхальної писан-

к и ,  у  я к о м у  в з я л и  у ч а с т ь                        

ХЗОШ № 92,93,115, гімназія № 39 та ДНЗ 

№ 286,156,18. На святі було представлене 

різноманіття декоративного втілення украї-

нської писанки, учні разом з батьками та 

вчителями оформлювали свої виставки та 

запрошували до себе святкувати Великодні 

свята.  

 На святі були присутні почесні гості: 

депутат Харківської міської ради                 

Медведєв Юрій Ігорович, помічник депу-

тата Харківської міської ради Терехова 

Ігора Олександровича Калініченко Любов        

Дмитрівна, начальник Управління освіти 

Новобоварського району Світлична Олена 

Федорівна, які разом з представниками ба-

тьківських комітетів оглянули композиції 

усіх навчальних та дошкільних закладів, а 

також провели церемонію нагородження. 

Переможці фестивалю отримали грамоти 

та цінні подарунки від депутата Харкіської 

міської ради Медведєва Юрія Ігоровича. 

 Гарний настрій усім присутнім пода-

рувала святкова концертно-розважальна 

програма, підготовлена творчими колекти-

вами дітей! 

  



Фестивальна весна  

Харківської міської  

організації учнівського  

самоврядування 
  Валерія Зембінська 

Міністр ЗМІ ХГ № 39 

https://vk.com/zembinskaya 

           

20 квітня 2017 року на базі Харківської 

спеціалізованої школи № 162 відбулося 

урочисте відкриття Фестивальної весни 

Харківської міської організації учнівсь-

кого самоврядування. 

У програмі заходу: презентація фотовис-

тавки «Те, про що важко сказати». У ході 

презентації картин – фотографій наших 

ровесників, вимушених переселенців, 

юні миротворці Новобаварського району 

розповіли про Арт – проект. Організова-

на презентація творчих робіт «Мрії про 

Україну» учнів  1 – 11 класів міста       

Харкова, конкурс інсценованої пісні 

«Голос Миру», флешмоб, естафета        

патріотичних справ. 

У заході взяли участь представники заго-

нів юних миротворців, методисти з вихо-

вної роботи Управлінь освіти міста      

Харкова, куратори учнівського самовря-

дування. 



Олексій Булдаков,  

учень 11 класу  

ХГ № 39 

https://vk.com/gtnius_masivsky 

 

20 квітня 2017 року в Харківській спеціалізованій школі № 162 було організовано 

фотовиставку «Те, про що важко сказати».  Ідея виставки: 

Захід проводиться з метою посприяти формуванню у дітей почуття співпереживання та 

розуміння інших, подолати упереджене ставлення та стереотипи щодо внутрішньо 

переміщених осіб у місцевих громадах. 

Виставка складається зі світлин формату А2 – низки концептуальних зображень, за 

допомогою яких діти з числа внутрішньо переміщених осіб висловили власне бачення 

хибних стереотипів, з котрими їм доводиться зустрічатись у нових життєвих обставинах. 

Вони наче втратили можливість бути сприйнятими без «викривлення образу» – чи то з боку 

нового середовища, а чи «старих знайомих». Арт-проект – спроба продемонструвати те, що 

іноді надто важко передати словами. 

Виставка «Те, про що важко 

сказати»  


