
Ось і прийшли до нас дов-

гождані зимові свята. А, 

як відомо, перше свято—

це Новий Рік. Його з не-

терпінням чекають і до-

рослі і діти. Адже це неод-

мінно солодощі, мандари-

ни та багато подарунків.  

25-26 грудня у нас в 

школі пройшли новорічні 

ранки. В залі панувала 

святкова атмосфера. Усі 

діти були в чарівних но-

ворічних костюмах, кожен 

старанно грав свою роль. За 

що отримали подарунки від 

Діда Мороза та Снігурки. 

5-7 класи перенесли нас 

усіх у світ казки і для 

Дідуся Мороза зіграли 

чудовий вертеп у вико-

нанні 7 класу. 

Ввечері глядачів чекала 

конкурсна програма 

«Новорічний КВК» між 

командами учнів та вчи-

телів. Незадоволених не 

залишилось. Учасникам 

вдалось підняти но-

ворічний настрій кожно-

му.  

Після свята нас чекала 

традиційна дискотека. 

Ось уже декілька 

років, 6 грудня, в нашій 

школі відбувається тра-

диційне святкування Дня 

Збройних Сил України. Це 

дуже цікаве і захоплююче 

дійство. Усі проникають 

духом цього патріотичного 

свята. Уся школа вишико-

вується по класах і марши-

рують як справжній взвод 

солдат. Потім відбувається 

конкурс строю і пісні, на 

якому кожен клас демон-

струє свої стройові вміння 

і одну із козацьких 

пісень. Оцінювалося не 

тільки правильність, але 

й згуртованість класу. 

Після знайомих уже кон-

курсів були проведені ще 

декільки змагань між 

класами, такі як приши-

вання гудзиків, поїдання 

каші і оббирання кар-

топлі та конкурс 

«Пожежники». Свято ви-

далось чудове, задоволен-

ня отримали всі: і учас-

ники, і глядачі, і судді. А 

перемогу отримали 4 

класс (командир Гонча-

рук Борис),  8 клас 

(командир Андросюк 

Сергій) та 10 клас 

(командир Чуйкевич 

Олександр). Щиро 

вітаємо їх з перемогою! 

Грудень, 2014р. Випуск № 73 

У цьому номері: 

Новорічні свята  1 

День Збройних 

Сил України 
1 

Спортивна руб-

рика 

1 

День святого 

Мколая 

2 

Андріївські ве-

чорниці 

2 

Весела перерва 2 

 

11 грудня в нашій школі 

проводився турнір з шашок 

серед дівчат та хлопців 5– 11 

класів. Переможцями стали 

Печерук Анастасія—7 клас, 

Веремчук Володимир—5 

клас, Костюк Володимир—10 

клас та Тодорович Василина 

8 клас. З чим їх і вітаємо! 

 

 

 

 

 



Усі залишились задоволені і 

щасливі, особливо молодші 

школярі, які отримали пода-

рунки від Святого Миколая. 

Після свята була проведена 

Святкова літургія біля шкіль-

ної каплички, де отець Мико-

лай привітав усіх зі світлим 

святом, побажав добра, миру 

та здоров’я, і покропив свя-

ченою водою. 

19 грудня, в нашій школі відбу-

лося свято до Дня святого Ми-

колая. В якому брали участь учі 

1 та 8 класів. Вони розповіли 

легенду про святого і розіграли 

невеличку сценку «В ніч перед 

Миколаєм». Для маленьких 

учасників це був перший їхній 

виступ, але дуже вдалий. Ми 

дуже раді, що в нашій школі 

підростають такі маленькі ар-

тисти 

День Святого Миколая 

 

 

 

 

14грудня-день пам’яті апос-

тола Андрія Первозваного. 

Цей апостол був одним з 

перших учнів Христа і по-

ширював християнство на 

теренах майбутньої  Украї-

ни та Києва. Він є дуже ша 

 

 

 

 

нованим серед  українців з 

давніх-давен. В Андрієву 

ніч дівчата ворожать та га-

дають в надії дізнатися своє 

майбутнє.  

14 грудня в початковій 

школі учні 3 та 4 кла-

сів організували свято 

“Українські вечорни-

ці”, де познайомили 

нас з давніми україн-

ськими традиціями та 

новими гаданнями на 

Андрія. Усі вони були 

в українських вишиванках, 

тому вийшло дуже сонячно. 

 

 

 

 

Наша школа запровадила 

традицію, проводити раз на 

рік, Тиждень духовності.  

  Настоятель Свято –  Прео-

браженського храму протоі-

єрей Микола протягом ти-

жня, проводив духовно -

моральні бесіди. З середні-

ми класами на теми: 

“Дружба і братство дорожче 

багатства”, “Які правильні 

відносини дітей, батьків та 

вчителів”. 23 грудня із уч-

нями старших класів була 

проведена духовна година 

спілкування на вільні те-

ми. 

                        

 

* * * 

Батько та мати поїхали з дому, а Дани-

лко лишився на господарстві, до школи 

не пішов. Раптом телефонний дзвінок. 

Данилко впізнав по голосу свою вчите-

льку 

- Чому сьогодні Данилко не прийшов до 

школи? 

- Тому, що він захворів 

- А хто це розмовляє зі мною? 

- Мій тато.  

 

                   

                      * * * 

- У твоєму віці Наполеон був найкра-

щим учнем у класі, - докоряє батько 

синові. 

- А в твоєму він вже був імператором!- 

відповів син. 

  


