
 
 

    Зима це час новорічних свят. 
Час, коли салюти, пітарди, бен-
гальські вогні дуже популярні. 
 В нашій школі був проведений 
тиждень протипожежної безпе-
ки.  
     На який, 20 грудня завітав 
представник ДСУНС Якимович 
Сергій. Він провів бесіду з учня-
ми старших та середніх класів 
на тему: “Як правильно корис-
туватись піротехнікою”.  
Усі добре засвоїли правила ко-
ристування піротехнікою. 

Ось і прийшла до нас довгождана 
зимова пора.  

Зиму чекали усі, хоча снігу і немає, 
але свята ніхто не відміняв. 

  Першим зимовим святом вважають Новий Рік.  
Його чекають і дорослі,і малі, бо ж разом з Новим 

Роком прихо-
дить нове жит-
тя, нове щастя. 

    Завітало це 
чарівне свято, 
багате на да-
рунки, і до 
нас, в нашу 
другу домівку 
– школу. 

  У фойє була 

встановлена тради-
ційна ялинка, яка 
чарувала учнів та 
гостей своїми вогни-
ками.  

27 грудня Новий 
Рік зустріли учні 
початкових та се-
редніх класів. 

 В школі панувала святкова атмосфера. У найменших 
учнів пройшло свято під назвою: “ Новорічна плутани-
на”, у середніх класах були “Новорічні таланти”. А 
ввечері це чудове свято завітало до учнів старших кла-
сів. Після святкування нас чекала диско-
тека.  
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6 грудня, в нашій школі відбулась надзвичайна подія – 

гра у волейбол між вчителями та учнями. Команда була 
представлена із 6 учасників. Від команди вчителів виступа-
ли: Красак Р.М., Бадира 
А.М., Боровик О.А., Бу-
лава В.П, Власюк О.Ю. 
та Андросюк В.О. Від 
команди учнів: Волчук 
Д., Кусік Р., П’явка С., 
Каліновський Ю., Чуйке-
вич О., Ольшановський 
Д. Гра видалась дуже за-
хоплююча та цікава. 
Обидві команди підтри-
мували болільники. І ли-
ше на останній хвилині вирішилась доля гри, перемогла ко-
манда учнів, з чим ми їх щиро вітаємо! 



Ось уже декілька 
років, 6 грудня, в 
нашій школі відбу-
вається традиційне 
святкування Зброй-
них Сил України. 
Це дуже цікаве і 
захоплююче дійст-

во. Ніхто не залишається байдужим, усі 
проникають духом цього патріотичного 
свята. Уся школа вишиковується по класах 
і всі марширують як справжній батальйон 
солдат. Потім відбувається конкурс строю і 
пісні, на якому кожен клас демонструє свої 
стройові вміння і одну із козацьких пісень. 
Оцінювалося не тільки правильність, але й 

згуртованість класу. Свято 
видалось чудове, задоволен-
ня отримали всі: і учасники, 
і глядачі, і судді. А перемогу 
отримали 3 клас—командир 
Гончарук Борис,  8 клас - 
командир Волчук Богдана та 
6 клас - командир Баранович 
Віталій. Щиро вітаємо їх з 
перемогою! 

 
 
 
 
* * * 

- У твоєму віці Наполеон 

був найкращим учнем у 
класі, - докоряє батько си-
нові. 
- А в твоєму він вже був 
імператором!- відповів син. 
  

                       * * * 
Батько та мати поїхали з 
дому, а Данилко лишився 
на господарстві, до школи 
не пішов. Раптом телефон-
ний дзвінок. Данилко впіз-
нав по голосу свою вчите-
льку 
- Чому сьогодні Данилко 
не прийшов до школи? 
- Тому, що він захворів 
- А хто це розмовляє зі 

мною? 
- Мій тато.  
 
                   
                       

ційному святу. Учні 

школи розіграли сценку 

вечорниць, щоб пригада-

ти, а деяким учням і по-

казати, як відбувалися 

вечорниці в наших ба-

бусь, щоб відродити ті 

традиції і не забувати їх.  

 

 
 

 
 

Наша школа за-
провадила традицію, прово-
дити раз на рік, Тиждень 
духовності.  
  Настоятель Свято –  Преоб-
раженського храму протоіє-
рей Микола протягом Тиж-
ня, проводив духовно -
моральні бесіди. З середніми 
класами на теми: “Дружба і 
братство дорожче багатст-
ва”, “Які правильні відноси-
ни дітей, батьків та вчите-
лів”. 23 грудня із учнями 
старших класів була прове-
дена духовна година спілку-
вання на вільні теми. 
  Під час проведення бесід 
була дружня атмосфера. Уч-
ні і вчителі ставили питання, 
які їх цікавили, а о. Миколай 
із задоволенням відповідав. 

       Наш український на-

род дуже багатий на тра-

диційні свята. Одним із 

таких свят є Андріївські 

вечорниці. З давніх-давен 

дівчата в ніч на Андрія, 13 

грудня, збирались на вечо-

рниці і ворожили на долю. 

От і в нашій школі відбув-

ся виховний захід, присвячений цьому тради-
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19 грудня в нашій шко-
лі відбулося свято Миколая. яке 
організували для молодших 
школярів учні 8 класу. Вони ро-
зповідали вірші, співали пісні і 
розігрували сценку із Св. Мико-
лаєм. Щоб перевірити чи дійсно 
учні були слухняні, восьмиклас-
ники провели з ними декілька 
конкурсів. Усі залишились задо-
волені і щасливі, особливо мо-
лодші школярі, які отримали 
подарунки від Святого Миколая. 


