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 Гімн школи 

Слова О. Самарухи 

I. Йдемо до знань старанно і уперто, 

В життя злітаємо, неначе журавлі. 

Де б ти не був, а знай: 
34-та - то є найкраще місце на землі 

 

Приспів 
Ми хочемо всім людям розказати, 

Та почуттів не вимовлять слова: 

Ти подруга, учителька, ти - мати, 

Яка дітей, мов Сонце, зігріва. 

 

II. І з пам'яті повік не будуть стерті 

Всі навички, запаси знань, ідей. 

Пронесемо в серцях 34-ту, 
Що виростила справжніх з нас людей. 
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 В період з 4.10.2021р. по 15.10.2021р. було проведено патріотичний захід 

«Патріотичний марафон-2021» з метою виховання  у підростаючого покоління почуття 

патріотизму, відданості справі, зміцнення державності та активної громадської позиції. 

 

    В рамках заходу 06.10.2021  р.                                     

учні початкових класів школи №34 

долучились до благодійної акції                                             

 «Діти - янголи миру». Було 

проведено майстер-клас по 

виготовленню янголів з фетру. 

Діти отримали хороший настрій та 

позитивні емоції від процесу. Ми 

віримо , що янголи стануть 

справжніми оберегами для наших 

захисників! 

 

 
  Також 13.10.2021 р.  у 

закладі відбувся шкільний 

онлайн-конкурс патріотичних 

мотиваційних постерів «Я 

хочу миру на своїй землі», у 

якому брали участь учениці 

10-А класу Бралатан Яна та 
9-Б класу Кудрань Оля. 

Обидві учасниці висвітлили  

патріотичну тему конкурсу та 

завдяки авторським лозунгам 

емоційно вплинули на 

глядача. 

Ми вітаємо Бралатан Яну з 

перемогою у першому етапі 

конкурсу! 

 

 
 
  Бралатан Яна 10-А клас              Кудрань Оля 9-Б клас 
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     До Дня захисників та захисниць 

України бійці Калинівського полку 

отримали благодійну допомогу від 

шкіл. В рамках проведення 

патріотичного марафону, що 

відбувався з 4 по 15 жовтня, педагоги, 

діти  та батьки з 38 шкіл Вінницької 

об’єднаної територіальної громади 

приєдналися до благодійної акції “Діти 

- янголи миру”. В цих речах 

найголовніше ‒ частинка дитячої 

любові і домашнього тепла. І вже 

сьогодні перші подарунки гріють серця 

наших солдат, які зараз знаходяться у 

зоні ООС. Командування та весь особовий склад військової частини 3028 щиро дякує 

кожному педагогу-організатору, дітям та батькам за таку допомогу та моральну підтримку 

бійцям 8-го полку ім. Богуна. Слава Україні!  

 

 
     

 

     Був проведений танцювальний 

флешмоб  «Я люблю Україну»  в 

рамках патріотичного заходу 

«Патріотичний марафон – 2021»,  

у якому брали участь учениці 7-10 

класів. 

    Метою флешмобу було 

формування високих моральних 

цінностей, етнічної та 

національної самосвідомості, 

любові до рідної землі, держави, 

родини, народу. Ми вдячні 

хореографу Крамар Ірині 

Володимирівні за сприяння 

розвитку творчих здібностей та 

підвищення рівня патріотизму 

серед учнів. 
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Благодійна акція «Монетки дітям»: 25 

здавай – дітям допомагай! 
   З 1 по 30 вересня 2021 року провели 

всеукраїнську благодійну акцію «Монетки 

дітям» на підтримку онкохворих дітей. Мета – 

зібрати монети номіналом у 25 копійок та 

перетворити їх на потужну допомогу для сотень 

дітей, що борються з раком. 

    Монети номіналом у 25 копійок вийшли з 

обігу рік тому. Беручи участь в акції «Монетки 

дітям» діти відчують силу єднання заради 

досягнення мети. І що кожен внесок, навіть 

одна монетка, має значення.  Ми об'єднали сили 

нашої школи заради майбутнього для сотень 

українських дітей! 

Заради майбутнього України! 

 

 
ЗДОРОВІ НЕМОВЛЯТА! 

   Діти – наш найдорожчий скарб, наша 

радість і наше майбутнє. За даними 

медичної статистики, біля 10 % діток 

не можуть самостійно розпочати якісне 

життя після народження та потребують 

медичної допомоги, яка є надзвичайно 

високовартісною. 

   Всеукраїнський благодійний фонд 

«Серце до серця» провів національний 

збір коштів на неонатальне обладнання 

у дитячі лікарні України! Збір коштів 

на закупівлю такого обладнання 

організовується по всій країні в рамках 

16-ї Всеукраїнської благодійної акції 

«Серце до серця» під гаслом «Здорові немовлята » з 1 квітня по 30 вересня 2021 

року.Наша школа також долучилась до благодійної акції. Ми вдячні усім, хто 

потурбувався про безпеку та здоров’я малюків. 
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Вже стало традиційним в 

нашій школі  проводити 

свято "Козацькому роду 

нема переводу". Цього року 

воно відбулося 13 жовтня  

(якраз перед святом 

Покрови). Кожен клас - зі 

своїми атрибутами та 

козаками. Після відкриття 

свята перед учнями 

виступив учень 6-Г класу 

Слободянюк Назар, який 

подарував музичний 

подарунок «Їхали козаки».  

 

 

 

   Потім сцену заполонили козаки               

та почались змагання. Наші учні мають 

певні знання,бо кожен з них чув про 

козаків. Але завдяки проведенню 

цілого ряду заходів, вони ще раз 

переконалися: унікальність нашої 

історії й нашого народу полягає в тому, 

що в козацтві виявився творчий і 

волелюбний дух наших предків. 

  За результатами змагань 1 місце  

отримав 6-Г клас ,2 місце – 6-Б клас,  

3 місце – 6-А клас та 4 місце 6-В клас.  

Свято вдалось. Всі учасники одержали  

на згадку грамоти та солодощі. 
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ХОДА ЗА СВОБОДУ! 
 18 жовтня біля Водонапірної вежі, що на Європейській 

площі у Вінниці, зібрались кілька сотень людей. Сьогодні 

відзначають Європейський день боротьби з торгівлею людьми.  

Акція мала назву «Хода за свободу».  

Більшість людей розгорнули над собою чорні парасолі – символ 

захисту і спосіб привернення уваги. 

Подібну ходу сьогодні проводять чи не у кожному місті Європи.  

Чому обраний саме чорний колір?  

Тому що злочин чорний. «Чорний» ринок торгівлі людьми», - зауважує дорогою Наталія 

Козлова, громадська діячка. 

 

«Чорна парасоля символізує 

протидію торгівлі людьми та 

те, аби люди звернули увагу на 

ситуації, у які вже потрапляли 

люди, коли виїжджали 

закордон. Та й навіть, у межах 

України», - доповнює 

Валентина Стайна з 

управління праці та 

соціального захисту населення  

За міжнародною статистикою, 

від торгівлі людьми 

постраждали 260 тисяч людей 

у різних країнах світу. 

 

«Сьогоднішня акція, яка має назву «Хода за свободу», має привернути увагу до 

проблематики торгівлі людьми.  

Аби перед тим, як їхати на заробітки в інші країни, вінничани знали більше про те, як 

треба діяти, аби не стати жертвами торгівлі людьми. Аби не потрапила у ситуацію 

важливо знати кілька простих, але важливих правил. 

- Їхати на заробітки необхідно лише за трудовою візою. Працевлаштування має бути 

легальним.  

- Договір має бути написаний українською мовою, якщо говоримо про мешканців 

нашої країни. Мають бути чітко визначені час та правила роботи, заробітна платня 

та вихідні дні», - перераховує Студілко. 

Якщо Ви стали жертвою торгівлі звертайтесь за телефонами «Лінії довіри» 0 - 800 – 75 – 

04 - 75; Національна «Гаряча лінія» з протидії торгівлі людьми: 0-800-505-501 ;  527 – 

безкоштовно з номерів мобільних операторів України. 
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Овен 

Гроші на кишенькові витрати не витрачайте даремно, щоб вистачило на виконання 

бажань. 

Телець 

Вам вдасться знайти хорошу компанію. Навчання в 2021 році буде легким і захопить з 

головою. 

Близнюки 

Вам без праці вдасться заявити про себе в колі ровесників. Вас чекає авторитет і захоплені 

погляди. 

Рак 

Ракам не варто поспішати у 2021 році. Все, що потрібно, вирішиться само собою. Удача 

буде вам допомагати 

Лев 

Нова дружба і нові досягнення вже чекають. Залишиться тільки не зіпсувати щастя 

якимось необдуманим вчинком. 

Діва 

Все погане залишилося позаду, тепер попереду одні тільки успіхи. Не соромтеся бути 

собою. 

Терези 

2021 рік принесе кілька привабливих пропозицій. Друзі покажуть себе з несподіваного 

боку, і це буде весело. 

Скорпіон 

Вам треба прислухатися до інших, і навчальний рік стане щасливим. 

Стрілець 

Обійти неформальних лідерів у шкільній компанії і стати головним вдасться не відразу. 

Козоріг 

Ваша інтуїція вирішить всі тліючі конфлікти. Колишні вороги стануть кращими друзями. 

Водолій 

Цей навчальний рік підкине не один, і не два сюрпризи, але вони будуть приємними. 

Риби 

Рибам всюди тепер дорога. Головне, триматися прямо, проявляти характер і не 

зупинятися. 


