
    Серед грудневих свят найбільшою 

популярністю у молоді користується 

свято Андрія Первозванного. В цей 

день хлопці та дівчата збиралися на 

вечорниці. Де дівчата пекли калиту 

та ворожили, намагаючись 

дізнатись про свою долю. А хлопці 

жартували, співали та разом з дів-

чатами кусали калиту. Також у це 

свято хлопцям дозволялося робити 

збитки біля тих осель, де живуть 

гарні дівчата.  

     Учні 8 класу нашої школи разом 

з педагогом –організатором 13 

грудня провели Андріївські вечор-

ниці. На вечорі були присутні вчите-

лі, випускники школи та батьки во-

сьмикласників. На вечорницях спі-

вали українських народних пісень, 

грали ігри, жартували, а дівчата 

ворожили на хлопців. Також учні 

відтворили та показали давній обряд 

випікання та кусання калити. За сло-

вами гостей свято вдалося на славу.  

    Окремо хочеться подякувати вось-

микласникам за старанність та напо-

легливість у проведені вечора. 

   А всім побажаємо: читайте, ви-

вчайте звичаї наших предків. Відро-

джуйте у своїх оселях духовні над-

бання української нації.   

Випуск № 6 

Свято Андрія 

А вже до нас іде Святий Миколай 
     З давніх—давен свято 

Миколая є одним з най-

улюбленіших свят  у дітей. 

Завітав  Святий Миколай і 

до нашої школи. 

     Учні 1 класу разом із 

своїм класоводом П’яв-

кою Н.С.  порадували всіх 

святковою виставою.  

    Настоятель місцевого 

Свято—Преображенського 

храму Отець Миколай 

відправив службу біля 

духовного куточка школи. 

На цю святкову службу 

були запрошені настояте-

лі сусідніх церков.  

    Учні нашої школи ра-

зом з матушкою Ольгою 

розповіли про походжен-

ня цього свята.  

   Нехай від цього свята 

у нас залишиться приє-

мна згадка.  

   А Святий Миколай 

оберігає нас на кожно-

му кроці. 
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Шкільний дзвінок 

Дорогі наші друзі,                         

шановно громадо! 

І З Роком Новим віншуємо 
Вас радо! У новорічну       
святкову годину вітаємо 

вашу дружню родину!  

Щоб вам не знати бід та 
напасті, в достатку цей рік 

провести й у щасті!  

Хай свято ніколи ваш дім не 
лишає, Хай радісний сміх 

ваш повсюди лунає!  

Навчайтесь добру, Здобувай-
те освіту, щоб гарним щоден-

ником літо зустріти!  

Хвороби нехай обминають 
ваш дім. Хай затишно й ла-

гідно буде у нім 
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В цьому випуску: 



     У листопаді проводилися змагання з 

шашок серед учнів 5-7 класів та учнів 

8-11 класів нашої школи. Переможця-

ми серед учнів 5-7 кл. стали: 

Імісце– Капітула Анна (5кл) 

І місце-Чонка Роман(7А кл) 

Місця переможців серед 8-11 класів 

отримали: 

Імісце—Коренга Петро (11 кл) 

І місце—Косєй Ілона  (8 кл) 

   

Протягом грудня серед учнів 5-11 кла-

сів відбувалися змагання з міні-

футболу. У переможці 

серед 5-7 класів вийш-

ли: 

І місце—дівчата 7 Б кл. 

І місце—хлопці 7 А кл. 

 А у 8-11 класах перемогу здобули: 

І місце—дівчата 8 класу 

І місце—хлопці 11 класу 

 

Бажаємо нашим спортсме-

нам  міцного здоровя та 

нових перемог. 

С ТР.  2 

 

Спортивна рубрика 

ляють кожного з нас 

замислитись, у чому ж 

сенс життя? 

Скільки цікавих ребусів, 

малюнків, кросвордів 

намалювали учні 5-11 

класів. 

Які гарні малюнки Пет-

ра Прокоп'юка до по-

еми "Енеїда" Котля-

ревського,вірша  

Т.Шевченка "Садок 

вишневий коло ха-

ти"Нарушинської Ольги. 

Ребуси  Хомич Наталії, 

П'явки Юлії, Бондарук 

Ольги. 

   Всі  учні школи брали 

активну участь у кон-

курсі на найкраше 

написання диктанту. 

Переможцями стали: 

5клас-Капітула Анна 

6клас-Лещенко Юрій 

7клас-Голуб'єва Христ. 

8клас-Кусік Сергій 

9клас-Нарушинська О. 

10клас-Микитюк Ірина 

11клас-Бондарук Ольга. 

   Відбувся також конкурс 

на краще читання поезії .  

Акторські здібності пока-

зали всі учні, які брали 

участь. Грамотами були 

нагородженні Нарушинсь-

ка О., Євдокимова Я., 

Микитюк І.. Подарунки 

вручили Карагін А., Дани-

люк Л, Терещук А.,Булаві 

І., Качинському М. 

 

  7 грудня вчителька укр. 

мови і літератури  

Голіщук К.А.   разом з 

учнями 6 класу запросили 

усіх на літературнмй захід 

“Із бабусиної скрині”. Учні 

розповідали про традиції 

нашого краю, про обере-

ги—символи, побували ми 

в гостях у Лесі Українки, а 

роль поетеси сумлінно 

виконала Карагін А..  

 

  Вчителі укр. мови щиро 

дякують всім учням за 

участь у проведенні  

тижня. 

   Мова-одне з чудес за 

допомогою якого люди 

передають найпотаємні-

ші думки і почуття. 

    Вона віддзеркалює 

душу народу,його істо-

рію.Збагнути таємницю 

мови,прочитати історію 

слів,а звідси –предметів 

та явищ,може тільки 

той,хто знає мову.А щоб 

знати мову,вправно кори-

стуватися дзвінким і гуч-

ним рідним словом,треба 

цікавитись ним,бо глибокі 

знання рідної мо-

ви,досконале володіння 

нею- 

одне з 

важли-

вих 

ознак 

високої 

культури 

й освіти. 

У нашій 

школі 

відбувся 

тиждень 

української мови і літера-

тури.Учні 10 класу Дерка-

чук Наталія,П’явка 

Юлія,Микитюк Ірина роз-

повіли на лінійці про твор-

чість волинського пое-

та,лауреата Шевченківсь-

кої премії Василя Слапчу-

ка. 

Учні 6 і 8 класу читали 

поезію поета, і ніхто не 

лишився байдужим. Бо 

вірші цього поета застав-

 

Наше життя, неначе казка, 

Яснее, дзвінке й таке прекраснее 

У когось зовсім не таке 

Коротке й дуже не легке. 

 

Здається, завтра прийде ранок  

І знову сонечко зійде. 

Наступить нічка і так само,  

На ранок все навкруг яснее. 

 

Та трапиться щось неможливе, 

І не побачим більше ми, 

Як сонце грає кольорами 

І як співають нам птахи. 

 

Отож, дивися милий друже, 

І бережи своє життя,  

Щоб завтра зранку не байдуже 

Зустріти власне майбуття.  

 

 

                             Сохацька  Вікторія 
 

ШКІЛЬНИ Й  ДЗВ ІНО К  


