
День Собо́рності —

 свято України, яке відзнача-

ють щороку 22 січня в День 

проголошення Акту возз'єд-

нання Української Народної 

Республі-

ки й Західноукраїнської Народ-

ної Республіки, що відбулося 

в 1919 році.  

До відзначення цієї дати в нашій 

школі проходив урочистий концерт. 

Який підготували учні 9 класу. Усі 

присутні наповнились духом неза-

лежності, патріотизму і гордості за 

те, що ми Українці! Дранчак Оксана 

виконувала досить чуттєві і прони-

каючі пісні про нашу Батьківщину. 

Загалом усі залишились задоволени-

ми і вдячними виступаючим. А ор-

ганізатори залишились з надією, що 

їм вдалось піднести дух патріотизму в нашій школі. 
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У цьому номері: 

День Соборності 1 

Військові 
навчання 

1 

Пам’ять героїв  
Крут 

2 

Лялькова вистава 2 

Весела перерва 2 

17 січня до нас у школу приїздили 
представники Новодвірської загаль-
ноосвітньої школи. З собою вони 
привезли один автомат і один кули-
мет. Для того, щоб хлопці 10-11 кла-
сів мали можливість  повчитись скла-
дати і розкладати зброю. Адже в та-
кий тяжкий для нас час, потрібно 
бути готовими до всього, і вивчати 
військову підготовку не тільки за 
підручником, але й на практиці. 



 
 
 
 
 
 
 

29  січня, трагічна да-
та для  українського 
народу.  
В цей роковий день, 
під станцією Крути 
загинуло 300 молодих 
хлопців- студентів. З 
них тільки 30 знайшли 
і розпізнали. Їх  похо-
вали на Аскольдовій 

могилі. Це були наші однолітки  
14-21 років.     
   Вони боролися з більшовиками 
за Україну, за свободу. Внесли 
свою лепту в нашу незалежність і 
чисте небо над головою.   
    Учні 10-11 класів провели лі-
нійку пам’яті, в якій розказали 
про трагічні події 1918р. 
     Учні розповідали про події 
того дня, які сильно нагадують 
наш з вами час. Тому всі присут-
ні змогли пройнятись цією ліній-
кою і створеним за допомогою її настроєм. 

Канікули 
- Де ти провів канікули? - питає один 
приятель у іншого?                               - 
Першу половину у горах.  - А другу?                              

- У гіпсі. 
      
      
 
 
 
Про кіно                          

 - Миколо, пішли грати у футбол!                                   
- Не можу, о третій годині у кінотеатрі 
починається захопливий бойовик.           
- Так зараз лише о пів на другу!                                      
- Але ж мені ще треба пів години пла-
кати, щоб мама гроші на квиток дала. 
 
       
 
Сила волі                                                               
Батько будить малого 
сина:                                
- Синку, вставай, час до 
школи!                                                                                                         
- Не хочу! - відповідає той спросоння.                
- Вставай! Невже у тебе немає сили 
волі?  - Є, каже малий, - але вона ще 
спить.                 

 
       
 
 
Розумники 
Вчитель переглядаючи 

завдання учня,                                                                              
дивується, як це одна людина могла 
допустити так багато помилок!...                                                                         
Учень і каже:                                                                          
- Зовсім не одна. Мені тато допомагав.                                                                                                                                                            

17 січня до нашої школи завітав ляльковий театр, з 
новорічною виставою “Як зайці ялинку прикраша-
ли”. Чудові артисти зуміли перенести маленьких гля-
дачів у світ казки. Лише дві тендітних дівчини, а за-
доволення залишилось на цілий день. Діти сміялись, 

переживали за ге-
роїв та допомагали 
їм. Вкінці усі дру-
жно подякували за 
виставу і запрошу-
вали у гості ще не 
раз з новими ви-
ставами. 
 


