
Пам’ятаємо. Перемагаємо 

 

 08 травня Україна відзначає День пам'яті та примирення, а 9 травня - 

День Перемоги над нацизмом і 70-ту річницю  завершення  Другої світової 

війни.  

У Лебединській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів №5 протягом 

06-08 травня 2015 року була проведена низка заходів, присвячених цим 

знаменним подіям. 

У школі було проведено благодійно-меморіальну акцію «Маки пам’яті». 

Учителем праці Шиян Т.М. та ученицями 10-11 класів були власноруч 

виготовлені червоні маки – маки пам’яті – символ відзначення Дня пам’яті та 

примирення і Дня Перемоги. Саме з цими маками  школярі та вчителі прийдуть 

на мітинг «1939 -1945 роки. Пам’ятаємо. Перемагаємо». 

Учні школи привітали ветеранів, дітей війни, воїнів АТО з 70-ю 

річницею Перемоги у Другій світовій війні. 

У кожному класі пройшли інформаційні години, тематичні уроки, 

бесіди, зустрічі з ветеранами та учасниками антитерористичної операції, учні 

переглядали документальні фільми про Другу світову війну. Багато дітей 

розповіли про членів своєї родини, які брали участь у бойових діях під час 

війни. 



Учні 5-х та 8-х класів провели виховний захід «Пам’ятаємо. 

Перемагаємо», у рамках якого відбулося урочисте покладання квітів до 

пам’ятників воїнам визволителям у Другій світовій війні в парку Слави.   Зі 

сльозами на очах, усі присутні схилили голови перед світлою пам'яттю  всіх 

тих, хто віддав своє життя у роки Другої світової війни  та сьогодення , 

захищаючи рідну землю від ворога, ушанувавши  їх хвилиною мовчання. 

Ми пам'ятаємо, якою страшною трагедією для українців була Друга 

Світова війна. Ми пам'ятаємо, що агресора зупинили спільними зусиллями 

об'єднані нації, ми пам'ятаємо, що той, хто захищає свою землю, завжди 

перемагає. Ця пам'ять робить нас сильнішими. Вона - запорука неминучості 

нашої перемоги сьогодні. 

  Хочеться наголосити на тому,що в цей нелегкий для всіх нас час нам 

треба вище піднімати стяг пам'яті, щоб ніхто в світі не  зміг зробити вигляд, 

ніби він забув, як втрачати  найдорожчих людей, забув, як чекати першого Дня 

без війни. І ми чекаємо миру з вдячністю до наших ветеранів, з пам'яттю про 

ціну життя і миру, з надією , вірою та любов'ю до рідної землі.   

    

 

 



 

 

 

 


