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       Коли вся 
природа 
порине у 
чарівному 
зимовому 
сні, до нас 
приходить 
чудове свято 
Миколая. У 
цей день 

чудотворець Миколай при-
ходить до хороших чесних 
діток і приносить подарун-
ки. 

        17 грудня у школі відбу-
лося свято “Ніч святого Ми-
колая”. Учні 3 класу разом зі 
своїм класоводом Костром-
ською С.Р. порадували при-
сутніх виставою. Третьокла-
сники, ніби справжні акто-
ри, грали на сцені і отрима-
ли за це бурхливі оплески 
глядачів. 

 

 

 

 

6 грудня у школі відбулася 
урочиста лінійка та кон-
курс “Нумо, хлопці” прис-
вячені Дню Збройних Сил 
України. Дівчата школи 
привітали хлопців та юна-
ків зі святом віршованими 
рядками. А далі дві коман-
ди хлопців “Орли” та 
“Богатирі” змагалися за 
звання найсильніших, 
найспритніших та найкмі-
тливіших. Змагання були 
напружені. Вболівальники 
емоційно переживали за 
свою команду. Перемогла 
збірна команда “Орли”.  

 

Наш волин-
ський край 
багатий та-
лановитими 
людьми: 
художниками, артистами, 
поетами. У селі Вербично 
жила і працювала відома 
поетеса Людмила Лежан-
ська. Учні 4 класу прове-
ли вечір-пам’яті поетеси. 
Під час проведення захо-
ду звучали вірші Людми-
ли Лежанської, а також 
учні познайомилися із 
трагічною долею поетеси. 
В рамках заходу був про-
ведений конкурс читців 
поезії. Переможцями ста-
ли: 

Камельчук Неоніла—3 
клас (І місце), Гнатюк Ка-
ріна—4 клас (ІІ місце), 
Ліщук Тарас—4 клас (ІІІ 
місце). 

 

 

 

13.12.– 17.12.2010 року у 
школі проходив Тиждень 
духовності. В рамках Тижня 
пройшли такі заходи: бесі-
ди класних керівників та 
класоводів, заочна подорож 
до картинної 
галереї, бого-
служіння біля 
шкільної кап-
лички. 

Мате-
матика—
цариця на-
ук. Віддати 
належне цій 
дисципліні 
вирішили 
учні школи і провели з 13.12.-
17.12.2010 року Тиждень матема-
тики. В рамках Тижня відбулися 
заходи: відкриті уроки, позаклас-
ні виховні заходи, конкурс 
“Кращий учнівський зошит”, 
засідання ММО вчителів матема-
тики.  

 

“Подорож у країну права” 
- саме під таким девізом із 
06.12. по 10.12.2010 року  
пройшов у школі Тиждень 
права. Учні мали можли-
вість ознайомитися із пра-
вами дитини, окремими  
законодавчими актами 
України. А 10.12.2010 року 
у школі прой-
шов Всеукра-
їнський урок 
права. 

У цьому номері: 

Свято Миколая 1 

День Збройних 
Сил України 

1 

Вечір-пам’яті Люд-
мили Лежанської 

1 

Тижні:права,  ду-
ховності,  
математики 

1 

Місячник мораль-
ного виховання 

2 

Тиждень протипо-
жежної 
 безпеки 

2 

Вечорниці на 
Андрія 

2 
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  На виконання плану роботи школи на 2010-
2011 навчальний рік протягом грудня відбувалися 
заходи місячника морального виховання.  

 В рамках Місячника проведено години клас-
ного керівника на тему “Не скупімось, люди, на доб-
ро”, проведено виставку плакатів на тему “Турбота”, 
проведено відкритий виховний захід у 8 класі “Не 
скупімось, люди, на добро”, укладено словник 
“Моральні цінності людини”. 

 27.12.2010 року на робо-
чій лінійці підведено підсумки 
Місячника. Відзначено активну 
участь 5, 7, 10-Б класів у прове-
денні заходів Місячника. 

 

 

Із настанням зими та опалю-
вального сезону збільшуєть-
ся кількість пожеж. Тому 
традиційно у грудні в школі 
проходить Тиждень проти-
пожежної безпеки. Із 20.12. 
по 24.12.2010 року учні мали 
можливість пригадати пра-
вила поведінки з вогнем. 
Було проведено: конкурс 
плакатів “Новорічна ялинка 
і вогонь”, конкурс малюнків 
“Бачу небезпеку і знаю як її 
уникнути”, бесіди 
по класах, виставка 
літератури у шкі-
льній бібліотеці. 

ж свято без весе-
лощів, кумедних 
костюмів, і без 
головних геро-
їв−Діда Мороза і 

Снігурки?  

        Весело пройшли у школі 
Новорічні свята. Школярі зазда-
легіть готували святкові виста-
ви: проводили репетиції, виго-
товляли декорації.  

         Першими розпочали свят-
кування учні 2 та 4 класів. Вони 
радували присутніх Новорічни-
ми ранками 29 грудня. 

        Першим зимовим святом 
вважають Новий Рік. Його чека-
ють і дорослі, і малі, бо ж разом з 
Новим Роком приходить нове 
життя, нове щастя. 

       Завітало це чарівне свято, 
багате на подарунки  і до нас, в 
нашу другу домівку − школу. 

        У фойє була  встановлена 
ялинка , яка чарувала учнів свої-

ми вогниками, а 
Сніговик, що при-
чаївся біля лісової 
красуні, навіював 
усмішки. Адже яке 

         А 30 грудня вранці ви-
ступали учні 1 та 3 класів. О 
12 годині розпочали святку-
вання учні 5, 6, 7 класів. 

    Ми впевнені, що наступний 
Новий Рік буде ще кращим, і 
ще цікавішим. З нетерпінням 
чекаємо! 

починає пекти калиту, на лаві сидить дід, 
згадує молодість. 

     Першими на вечорниці прибігли дів-
чатонька у вишиванках, стрічках. Спов-
нили хату піснями та жартами. Доки 
чекали на хлопців, почали ворожити, 
дізнаватися про свою долю. 

     Аж тут і хлопці не забарились. Сміх, 
гамір. Взялися дівчата їм загадки загаду-
вати та все цікаві, дотепні. 

     А в печі вже й Калита спеклася. Приб-
рали її дівчата стрічками, примовляючи: 

« Сонце заходить, а Калита сходить». 
А далі відбувся обряд кусання Кали-
ти. Обрали пана Калитинського , 
який пильно стеріг Калиту. А бажаю-
чий вкусити Калиту ставав паном 
Коцюбинським. Повеселившись вдос-
таль. Калиту між усіма розділили. І 
знову співали й жартували.  

Не зогледілись, як і прощатись пора. 

Розходились усі усміхнені, радісні, 
збагачені народними традиціями. 

Грудень багатий на народні свята, що 
чарують своїми традиціями. Одним із них 
є свято Андрія Первозванного, а в народі 
– Калити. 

    Саме такі веселі вечорниці ми й прове-
ли у  школі з учнями 6-7 класів 13 грудня. 
А гостей в імпровізовану сільську хату 
зібралося багато: батьки, учні, вчителі і 
гарний настрій. 

Простора світлиця прибрана вишитими  
рушниками. Біля печі порається баба, 

 

 


