
Перед вами выпуск газеты 

районной организации учениче-

ского самоуправления. В этом 

номере мы бы хотели осве-

тить мероприятия КРОС за 

сентябрь– октябрь 2012 года. 

О некоторых, возможно, вы 

слышали, в некоторых прини-

мали активное участие сами, 

о некоторых узнаете только 

из нашего периодического изда-

ния. Надеемся наша редакция 

не разочарует вас!  

 

     Организация учени-

ческого самоуправления 

Харьковского коллегиу-

ма «Парламент» стала 

инициатором проведе-

ния в школе благотво-

рительной акции.  

     В школах Коминтер-

новского района было 

проведено множество ме-

роприятий, конкурсов и 

ярмарок, посвященных 

прекрасной осенней поре. 

Новые идеи и проекты, 

спешите к нам присоеди-

ниться. 

Всеукраинский конкурс 

т в о р ч е с к и х  р а б о т : 

«Презентуем тебя, Украи-

на». Больше ста интерес-

ных работ. Талантливые и 

инициативные участники 

нашего района. 

 

Чтим прошлое, настоя-

щее и будущее. Преем-

ственность поколений. 

Всеукраинский день 

библиотек. А ты лю-

бишь читать? 

Флешмоб в ООШ 

№114, а как вы встре-

чали начало учебного 

года? 

Это и многое другое в 

нашем выпуске КРОС. 

Оставайтесь с нами ;) 

>>> 

Коротко о главных событиях  

Выпуск  I (13/14) 

    

   ГАЗЕТА     
                     КРОС 

Что такое  

«Газета КРОС»  

и чем она интересна?  
 

 Наша газета выпускает-
ся объединением район-
ного ученического само-
управления. Её создают 
ли-деры органов само-
управления школ Комин-
терновского района.  

 Творческий коллектив 
«Газета КРОС» в первую 
очередь поддерживает 
интересы учащихся на-
шего района.  

 «Газета КРОС» является 
периодическим издани-
ем. Редакция газеты при-
глашает к сотрудничест-
ву всех желающих про-
явить свои журналист-
ские и управленческие 
таланты.  

 

  

 Коминтерновская районная организация ученического самоуправления 

Акция милосердия  

«От сердца к сердцу»  

2 с. 

Осень золотая 3 с. 

День библиотек  4 с. 

Новости  ООШ 

№112  

5 с. 

Это интересно знать  6 с. 

Конкурс 

«Толерантность» 

6 с. 

День учителя  7 с. 

Конкурс проектов  7 с. 

Ярмарки, конкурсы и 

праздники «Осенняя 

пора» 

8-10 с. 

Проект «Лицо Харь-

кова» 

11 с. 

Презентуем тебя, 

Украина! 

11 с. 

Назад в прошлое 12 с. 
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Акция милосердия «От сердца к сердцу» 

       Организация ученического самоуправ-

ления  Харьковского  коллегиума 

«Парламент» стала инициатором проведе-

ния в школе благотворительной акции. На 

общешкольной линейке было объявлено 

об акции - сбор гуманитарной помощи для 

воспитанников Харьковского областного 

центра социально-психологической реаби-

литации детей «Гармония».  

Эта акция в школе уже успела стать тради-

ционной и всегда находит самый горячий 

отклик у учащихся и их родителей. В тече-

ние недели необходимая помощь была со-

брана и погружена в школьный микроавто-

бус.                                            

      Члены Парламента доставили ее в дет-

ский приют, где были с радостью приняты  

директором –Трофименко Аллой Алексан-

дровной. Своеобразным итогом акции 

можно считать радостные лица воспитан-

ников данного учреждения и благодарствен-

ное письмо на имя директора школы и орга-

низации ученического самоуправления 

«Парламент».  

 

Ученическое  самоуправление  

Харьковского коллегиума  



 Совсем немного времени отделяет нас от 

вьюжной, снежной, лютой зимы. В преддве-

рии зимних холодов так хочется продлить 

тёплые деньки самого красивого и яркого 

времени года – осени. Когда приходит осень 

всё вокруг становится разноцветным: она во 

всём и везде. Тополя и березы, кусты черему-

хи и сирени стоят в разноцветных нарядах: 

кто в ярко-жёлтых парчовых сарафанах, кто 

в лиловых и пурпурных накидках. И повсю-

ду летят белёсые нити паутинок – неведомо 

откуда, неведомо куда. Идешь по пёстрому 

ковру опавших листьев, вдыхаешь аромат 

прелой листвы и поспевших ягод и наполня-

ешься живительной силой природы. Хочется 

сохранить всю эту прелесть и поделиться ею 

со своими друзьями и знакомыми. Наверное, 

поэтому принято в сентябрьские дни устраи-

вать ярмарки, праздники, посвящённые Зо-

лотой осени.  

 Наша гимназия в этих традиционных празднествах не 

стала исключением. 14 октября в стенах гимназии со-

стоялся праздник, который помог запечатлеть пре-

красные мгновения осени и представить ее дары. Вни-

мание присутствовавших привлекла прежде всего вы-

ставка  рисунков учащихся 2-8 классов. 

Конкурс поделок и композиций из природного мате-

риала, в котором принимали участие учащиеся 2-7-х 

классов, поразил разнообразием фантазии ребят и их 

родителей. Многие композиции и поделки, созданные 

из природного материала, можно было бы назвать ше-

деврами. Отшумел праздник, но сколько радости об-

щения, обмена опытом и задумками принёс он всем, 

кто на нём присутствовал. А чтобы эти впечатления 

надолго остались в памяти ребят, организаторы кон-

курса продумали награждение победителей призами и 

подарками.  

 

Кравчук  Елена  ученица 10-А класса  

Харьковской гимназии №83 
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ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ 

Осень, милая шалунья, разместилась тут и там, 

Как заправская колдунья разукрасила свой храм. 

Гроздья - яхонты калины восхищают красотой. 

Ты замедлила смотрины, так замедли шаг, постой! 

Дай тобой полюбоваться! 

Дай наслушаться тебя! 

Не спеши уйти, расстаться, 

Не позволь затмить себя. 



  

Приобщение юношества к 

книге и чтению – задача нелёгкая. 

Для этого библиотека должна 

стать притягательным и интерес-

ным местом молодёжных желаний. 

Библиотека - это книжный 

храм, которые посещают все уча-

щиеся школы, а праздники – это 

всегда хороший повод для органи-

зации увлекательного действа. 

Для библиотекарей 

праздником чтения безуслов-

но является Всемирный день 

библиотек, именно это и на-

толкнуло нашу команду само-

управления организовать ак-

цию «День Библиотек».  

30.09.2013 на базе на-

шей школы состоялся Все-

мирный День Библиотек. В 

рекреации висели плакаты с  
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Library 

акцией "Читать 

не вредно. Вредно не читать", 

разные цитаты, лозунги, девизы, 

побудительные картинки с над-

писями: «Читай с любовью», 

«Читай с пользой», «А что для 

Вас волшебный мир книги?», 

«Книга – лучший друг» и много 

другого и интересного.   

ООШ №151` 

Лаврененко София, 10-А 
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ООШ №112 
Добрый день,  дорогие 

читатели!  

     С вами УВК 112.  Учебный 

год 2013 мы открыли школь-

ным флэшмобом, в котором 

приняли участие ученики 1-11 

классов.  

     Пятница, 13 стала счастли-

вым днем: мы провели День 

Физкультуры. Праздник полу-

чился замечательный! Все уче-

ники школы были в восторге! 

Начался наш день с линейки 

и общешкольной зарядки. А 

потом все побежали добывать 

первые места, так как между 

классами проходили спортив-

ные соревнования. После на-

граждения победителей вся 

школа ела кулеш, в приготов-

лении которого участвовали и 

старшеклассники. 

     Не обошлось и без главно-

го праздника этой четверти - 

Дня учителя! Как всегда, с утра 

ученики встречали учителей и 

предлагали поучаствовать им 

в беспроигрышной лотерее. 

После уроков началось шоу 

«Хочу в учителЯ!», где мы и 

поняли, что быть учителем не 

так уже и просто. 

     У нас в школе стартовали 

фотоконкурсы. Первая вы-

ставка - «Есть в осени перво-

начальной короткая, но див-

ная пора…», в ней участвова-

ли и ученики, и учителя! 

     В середине октября мы 

провели конкурс поэтов, в ко-

тором приняли участие 5-11 

классы. Были выбраны и на-

граждены победители конкур-

са! 

     А ещё с начала года наша 

школьная редакция возобно-

вила свою работу, и теперь 

каждые 2 недели ученики уз-

нают  обо всех школьных со-

бытиях именно  из  газеты 

School Times! 

     Если позволите, немного о 

наших победах! Наши маль-

чики-баскетболисты заняли 3 

место в районе! Но кто сказал, 

что девочки хуже? Женская 

сборная по баскетболу – 3 ме-

сто в районе!  Команда КВН 

«1+1=2» (номер 112 видно?:)) 

заняла 1 место в районном 

этапе! Надеемся, на этом наши 

победы не закончатся! 

     При этом мы не забываем: 

учиться – это главное! И гото-

вимся к выборам президента 

школы. 

 

 

 

 

 

 

Желаем всем читателем хоро-
шего настроения,  

УВК 112 J 



Почему казаки были 

такими находчивы-

Это интересно знать! 
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     Казак в переводе озна-

чает свободный человек. 

Эти  люди  в свое время 

сбежали от гнета поль-

ских и литовских шляхти-

чей, которые беспощадно 

эксплуатировали кресть-

ян. Казаки создали свою 

общину, предусматри-

вающую наличие своих 

законов принятие право-

славия.  

    Они были очень сме-

лые, отважные, находчи-

вые. В битвах у казаков 

было большое преимуще-

ство перед вражескими 

войсками  благодаря так-

тике, хитрости и изобре-

тательности. Так почему 

же казаки были такие на-

ходчивые? 

     Возможно, что став 

свободными, участвуя в 

общественной жизни, у 

казаков поменялся образ 

жизни, а как следствие и 

мышление. Появилась 

возможность воплощать 

свои идеи в жизнь.  

Например, построение 

легендарной «чайки», по-

строение стрелков в бою, 

укрепление Сечи. Эти 

люди очень любили 

свою землю, народ, се-

мью и эта любовь застав-

ляла  их совершать отваж-

ные поступки. Казаки так-

же были сплоченные, 

дружные, исполнитель-

ные, что и вдохновляло 

их на такие изобретения.  

 

 

 

 

Плеснявский Констан-
тин, ХООШ № 91 

 

21-22 октября в ХООШ № 44 был проведен 

школьный этап конкурса «Мисс и Мистер То-

лерантность 2013». В конкурсе принимали уча-

стие ученики 5-11 классов. 

Победителями стали :ученица 9-а класса То-

карь Карина и ученица 11- А класса Степанюк 

Ирина, Демиденко Семен, ученик 5 - А класса 

и Юник Денис, ученик 7 - А класса.  

«Мисс и Мистер  

Толерантность 2013» 



Лабораторія учнівських проектів 

День вчителя  

18 жовтня 2013 року на 

базі ХСШ № 114 відбу-

лося засідання район-

ної лабораторії учнівсь-

ких проектів. Зустріч 

лідерів організацій са-

моврядування Комінте-

рнівського району про-

вела президент район-

ної організації КРОС 

Венгрін Дар’я. 

Нашу школу 

представляли 

п р е з и д е н т 

шкільної уч-

нівської орга-

нізації «Лідер» 

Данила Слуп-

ський та керів-

ник загону миротвор-

ців «Мужність» Владис-

лав Пархоменко. 

На засіданні були розг-

лянуті наступні питан-

ня:  

презентація ідей учнів-

ських проектів від орга-

нізацій учнівського са-

моврядування шкіл Ко-

мінтернівського райо-

ну;  

формування районного 

банку учнівських прое-

ктів;  

розробка районних 

проектів КРОС на 2013

\2014 н.р. 

На розгляд однодумців 

активісти ХСШ № 114 

представили проекти: 

«Герой Советского Со-

юза» (автор Пархомен-

ко В.), «Реформа нало-

гообложения по систе-

мі 5.10» (автор Слупсь-

кий Д.) 

ками. Кожна дитина щиро вітала 
вчителів з професійним святом.  

     Звичайно, на честь цього свя-
та, ми влаштували великий свят-
ковий концерт, на якому діти віта-
ли вчителів піснями, танками, вір-
шами та міні-сценками. На цей 

концерт прийшли всі вчителі і 
всі були дуже задоволені концер-
том. 

 

ЗОШ №102 

     Нещодавно в нашій школі 
пройшло щорічне і всесвітнє 
свято  -"День вчителя" 
День вчителя - це чудове свя-
то, коли ми можемо вислови-
ти подяку нашим вчителям за 
їхній непростий і благород-
ний труд, за увагу і терпіння, 
за бажання зробити з нас осві-
чених людей. 

     В День вчителя ми зустріли 
вчителів біля входу до школи і 
щиро вітали їх, даруючи їм 
гарні слова, надувні кульки і 
м а л е н ь к і  с ю р п р и з и . 
     У День вчителя в нашій 
школі особлива святкова атмо-
сфера. В цей день всі прийш-
ли святково вбрані, діти при-
йшли з букетами квітів, листів-
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ЗОШ №114 



Тиждень початкової школи у ХЗОШ №78 

Екологія – один з найва-

жливіших факторів нашого 

життя, і в нашій школі дітей 

змалку привчають поважати цей 

чинник та цінувати навколишнє 

середовище. Саме тому остання 

грандіозна подія – Тиждень по-

чаткової школи, пройшов під 

гаслом «Від чистоти душі до 

чистоти подвір’я». За час його 

проведення діти навчилися від-

носитися до матінки-природи 

більш ніжно та дбайливо, а та-

кож створили багато чудових 

творчих робіт за різними номі-

націями, пов’язаними з екологі-

єю.  

Отже, Тиждень початко-

вої школи пройшов у термін 21-

25 жовтня 2013 року на терито-

рії 78-ої школи міста Харкова, 

за адресом Садовий проїзд, 7. 

Першою номінацією – 21 

жовтня – було створення влас-

ного фото колажу на екологічну 

тему, а результати могла поба-

чити уся школа у вестибюлі. 

Неможливо переда-

ти, з яким захоп-

ленням прибігали 

туди учні середньої 

та старшої школи, і 

стовпившись на-

вколо кольорових 

фото, вдивлялися у 

них та вражалися 

на що здатне підро-

стаюче покоління 

малюків.  22 

жовтня, у чудовий 

осінній вівторок, 

все той же вести-

бюль приймав у 

собі ще цікавішу 

номінацію – кон-

курс поробок. У 

кожному такому 

«творі» можна було відчути 

любов дітей до природи, і 

мабуть, неможливо було 

знайти хоч жодної ідентич-

ної ідеї, що доводить нам які 

неординарні та непередбачу-

вані сучасні діти. Поробки 

були настільки різними, що 

поряд з пластиліновими їжа-

чками, можна було побачити 

навіть справжню лампу з од-

норазового посуду.  

А ось у середу, 23 жо-

втня, пройшов конкурс серед 

найталановиті-

ших та найартис-

тичніших – це був 

конкурс читців. 

Маленькі дітлахи 

з гордістю та від-

даністю до збере-

ження навколиш-

ньої середи, з за-

хопленням розпо-

відали вірші, а 

оцінювали їх учні  

з активу учнівсь-

кого самоврядування 11-х  кла-

сів, що колись самі також  роз-

повідали віршики, а тепер є 

переможцями шкільного кон-

курсу читців.  

24 жовтня у кожному 

класі початкової школи було 

проведено виховний захід на 

тему збереження людяності до 

природи, на якому учні актив-

но висловлювали свою точку 

зору стосовно екології та спіл-

кувалися з вчителем про 

участь у Тижні початкової 

школи.  І ось, нажаль, настав 

останній день цієї чудової та 

визначної події. Усі маленькі 

«охоронники» природи зібра-

лися разом на лінійці, щоб на-

решті підвести підсумки їх дій 

на протязі тижня. Переможці у 

вже названих номінаціях отри-

мали винагороду, та разом з 

усіма своїми однолітками відп-

равилися вигадувати нові фан-

тастичні ідеї на наступний рік, 

щоб знов здивувати та вразити 

нас, старших.  

Далі >>> 
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А ми, в свою чергу, теж прийшли до ви-

сновку – що, дитинство найцінніша пора в житті 

людини, і нам потрібно частіше звертатися за 

допомогою до наших маленьких друзів, щоб 

любов до природи зростала в їх серцях кожного 

нового дня. 

     Підготували і провели свя-
то члени учнівського самовря-
дування 7-В класу.  

Дітям дуже сподобалося це 
свято. Всі учні брали участь у 
підготовці і проведенні: підіб-
рали матеріал, готували кос-
тюми, приймали участь в кон-
курсі малюнків «Золота осінь». 
Батьки спекли смачний хліб.  
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Нині осінь нас чарує, 

Неповторна, чарівна, 

Різні барви нам дарує 

І дивує нас вона. 

Виглядає так казково 

Восени і парк, і гай, 

Розмаїттям кольоровим 

Прикрашає осінь край! 

24 жовтня   

в ЗОШ №68 вIдбулося  

Найкращі роботи 

Ніби притомилося сонечко привітне: 

У траві пожовклій молочай не квітне. 

Облетіло літо листячком із клена, 

Лиш ялинка в лісі сонячно зелена. 

Журавлі курличуть: летимо у вирій. 

Пропливає осінь на хмарині синій 



ДЕНЬ ЯБЛУКА 

Осінь-золота і прекрас-
на,глибока і гарна,багата і багря-
на,красива,сумна,суха і дощо-
ва,рання і пізня,тиха і щед-
ра,золотава і сонячна. Стало тихо в 
садах. Природа ніби 
причаїлася,чекаючи зимових 
холодів. Але в цей осінній  та свят-
ковий День Яблука ми хочемо 
привітати усіх. 

На базі Харківської ЗОШ №60 
кожного року в жовтні місяці про-
ходить свято «День Яблука». У 
жовтні повністю закінчувалися ро-
боти в полі, садівники набивали 
комори і льохи яблуками – 
«покровками». Раділи 
господарі,яким вдалося зібрати і 
відправити під надійні замки бага-

тий врожай. Веселішали й 
господині. 

Свято  проходить між учнями 
молодшої та старшої школи, сенс 
цього заходу полягає у виховній, 
пізнавальній та розважальній 
функції . Всі класи  мають маршру-
ти  станцій  та заробляють яблука 
для своїх  класів. На кожній станції  

дають завдання і чим краще ми 
впораємось, то більшу кількість балів 
отримаємо , тим більше буде винаго-
рода. Станції з певних навчальних  
предметів, а саме: з англійської, 
російської , української мови, 
інформатики, літератури, математики 
та інші. Таким чином, яблука - це плід 
наших знань, які ми отримуємо з вуст 
наших вчителів та накопичуємо про-
тягом усього навчального процесу. 

 Отже, свято «Яблуневий день» 
є не лише розважальним, а й дуже 
повчальним! 
           Хочемо сказати, що у 
спілкуванні є ще одне правило , про 
яке  не слід  забувати . Яким би не був 
у нас настрій,  ми зобов’язані бути ко-
ректними із товаришами , не старай-
тесь на комусь зігнати злість. Адже 
відомо, що настрій,  внутрішній стан 
людини, в першу чергу, відбивається 
на 

результаті праці. Давайте розуміти 
один одного з півслова. Запам'ятайте! 
Хоч у вас і немає настрою, але ніколи 
не показуйте цього, щоб не зіпсувати 
його іншим. На обличчі у вас повин-
на бути усмішка. 
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День Яблука      В жовтні, на базі 

Харківської 

гімназії № 178 

 «Освіта», відбувся 

шкільний ярмарок «Дари 

осені», в якому учні із 

великим задоволенням 

взяли участь.  

     З а  а к т и в н о ї 

підтримки адміністрації 

ш к о л и ,  к л а с н и х 

керівників та батьків, 

шкільний ярмарок прой-

шов у досить теплій 

сімейній атмосфері. 

Учні отримали цілу купу 

позитивних вражень. 

 



У школі №20 втілюють но-
вий соціальний проект про 
харків’ян. Вони знімають пе-
рехожих і беруть інтерв'ю. У 
проект може потрапити ко-
жен пересічний харків’янин  
або ж турист, якого учні зу-
стріли на вулицях міста.  

З 15 квітня проект «Обличчя 
Харкова» стартував в соцме-
режах "Вконтакте" і 
"Facebook". Ми сподіваємося, 
що проект стане популярним 
серед усіх харків’ян. Адже в 
ньому беруть участь не лише 
відомі персони, але і прості 
пересічні люди. Учасником 
проекту може стати будь-хто, 
незважаючи на кількість гро-
шей в його гаманці, віку, ста-
ті, професії. Крім того, щось 
подібне у Харкові ніхто рані-
ше не робив. Завдяки проек-
ту ми хочемо об’єднати випа-
дкових, цікавих і відомих пе-
рехожих Харкова. 

На даний момент ми маємо 
більше 30 облич- студенти, 
учні, держслужбовці, журна-
лісти, митці, правоохоронці, 
пожежники, продавці, вчите-
лі. 

Кожен із учасників проекту 
був по своєму цікавий. Авто-
рам найбільше запам’яталося 
інтерв’ю з Сергієм Кузнєцо-

вим, який відкрив першу мо-
тошколу в Харкові. 

Усі бажаючі можуть запропо-
нувати свого учасника для 
«Обличчя Харкова». Для цьо-
го створено спеціальне обго-
ворення у групах, де необхід-
но вказати прізвище та ім’я 
людини, рід діяльності та як-
що є силку у соціальній мере-
жі. 

Шукайте нас тут: 

http://vk.com/faces_kharkov 

https://www.facebook.com/
groups/435541799875812/ 

Обличчя Харкова 
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З 1 по 25 вересня Всеукраїнська моло-
діжна суспільна організація Молоді 

регіони провели всеукраїнський кон-
курс творчих робіт «Презентую тебе, 
Україна!». В ньому прийняли участь 

студенти і школярі Харківської облас-
ті, серед яких була і наша  учениця 

(Харківської загальноосвітньої школи 
№ 94). 

В цьому році роботи на конкурс прис-
лали більше ста учасників. Які змага-

лись в номінаціях «Лучшее литератур-
ное произведение», «Лучшее фото/

видео», «Прикладное исскуство». І пе-
реповнює гордість за те, що саме уче-
ниця нашої школи Усачова Анастасія 

(11 клас) стала переможницею у номі-
нації «Лучшее фото/видео» зі своїм 

фотоколажем «Моя Україна!». Це й не 
дивно, адже така таланлива та сповне-

на ентузіазму дівчина, претендентка 
на золоту медаль не могла залиши-

тись осторонь.  

Участь в таких конкурсах – це в першу 
чергу розвиток правильного патріоти-

зму у молоді: коли любов до рідного 
краю виражається  через творчість і 

світосприйняття. 



Перєємственність поколінь  

Стр.  12 

     Перєємственність 
поколінь - один з головних 
способів увічнити подвиг на-
роду у Великій Вітчизняній 
Війні 1941-1945 рр., захисти-
ти правду історії нашої Пере-
моги. 

     23 жовтня 2013 року в 
школі № 95 була влаштована 
зустріч учнів 8 А класу з вете-
ранами Первинної Вете-
ранською організації 
Комінтернівського №131. 

     До закладу запросили 
майора танкіста Шляхова Во-
лодимира Фроловича, голову 
Комітету Ветеранів Збройних 
Сил Комінтернівського рай-
ону,  лейтенанта артилериста 
Золочевського В’ячеслава 
Вікторовича, який служив у 
ракетних військах, дитину 
війни Прибіткову Світлану 
Павлівну, дитину війни Но-
викову Ганну Терентьєвну, 
дитину війни ветерана 
Збройних Сил Бутнарчук 
Дмитра Павловича. 

     Школа та учні зустріли 

почесних гостей, які прийш-
ла поділитися своїм 
життєвим досвідом.  

     В ході бесіди гості 
розповіли о мужності в роки 

війни своїх однолітків. Назва-
ли імена героїв, які повтори-

ли подвиг Олек-
сандра Матросо-

ва в боях за 
Харківщину. Це 
Сергій Орєшков 

(в бою за 
Васіщево) та 

Андрій Ощепков 
(в бою в районі 

смт Буди), які 
ціною власного 
життя сприяли 

виконанню 
бойової задачі. 
Звання Героїв 

Радянського Союзу їм 
присвоєно посмертно. Їх 

іменами названі вулиці Хар-
кова.  

     В ході бесіди прозвучали 
імена інших Героїв Радянсь-
кого Союзу: Валя Котик, Бо-

ря Жаріков, Володя 
Казначеєв та інші. 

     На прощання ветерани 
організували школярам чай з 
домашніми пирогами, фрук-
тами. Цей новий струмінь в 
спілкуванні об’єднав всіх – 

діти відчули себе в колі друзів 
та в знак подяки піднесли 

гостям квіти.  

 

ЗОШ №95 

Выпуск КРОС (укр)  

 

Творческая группа ХООШ №151 

Веб-страничка КРОС:  

http://kominternovskiy-

ruo.edu.kh.ua/uchnvsjke_samovryad

uvannya_kros/ 

До 

встречи! 

Наша группа                

http://vk.com/club23502018 


