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     Зробимо  життя  яскравим! 

 До  Дня Збройних сил України  

 «Повертайтесь живими,                                               

сини...» 

Повертайтесь живими, сини, 

Повертайтесь, країна чекає. 

Повертайтесь додому, не в сни. 

Хай Господь вас оберігає. 

Не дозвольте своїм матерям  

Посивіти на свіжій могилі. 

Повертайтесь на зло всім смертям, 

Повертайтесь у шані і силі. 

Дух козацький, незламна віра - 

Найміцніша у світі зброя. 

Ваша мужність - наша надія, 

Ваша доля - слава героя! 

Повертайтесь і обійміть. 

Тих, кого ви від зла захищали. 

Їм обіймами сльози утріть. 

Вони вірили, знали, чекали.. 

Повертайтесь живими, сини!                                   

Андрій  Скіф 
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Напередодні Дня  Свято-
го  Миколая  діти традиційно 

пишуть листи, у яких просять 

Чудотворця допомогти їм у 

навчанні, зцілити рідних та за 

особливі старання подарувати їм 

те, про що вони мріють. 

На наші землі свято 

прийшло з Візантії. За 

переказами князь Аскольд взяв 

Святого Чудотворця за 

небесного покровителя та носив 

хресне ім'я Микола. 

В Україні цей день здавна 

був веселим та гамірним. 

Відбувалися так звані 

миколаївські гуляння. 

Народ складав 

миколаївські колядки, 

молодь ходила групами з 

двору в двір, вітаючи 

усіх зі святом і бажаючи 

здоров'я та добра на 

увесь рік. 

Дітям пекли особливі 

смаколики – миколайчики. Це 

традиційне печиво у вигляді 

янголят, дзвіночків та різних 

тваринок. Їх роздавали усім, хто 

приходив у гості. 

А в дорослих були свої 

розваги. Цього дня варили 

пшеничне пиво та вітали сніжну 

зиму. У деяких регіонах України 

варили миколину кутю та 

частували гостей пивом, медом. 

Велике значення мав так 

званий перший полазник – той, 

хто вранці увійде до господи. 

Першим обов'язково мав увійти 

до хати чоловік, що віщувало 

добро, багатство та добробут. 

Якщо це буде хворий чи 

немічний, то щастя обійде вашу 

домівку. 

Миколу шанували не 

лише діти та господарі. Моряки 

та рибалки також зверталися до 

покровителя, що за повір'ям, 

рибалкам давав гарний улов, а 

мандрівникам цікаві пригоди. 
З  інтернету 

Випуск  №  4 (13)     

ВЕСЕЛКА 

http://ukrainka.org.ua/andriy-skif


До  нас  іде  Святий  Миколай 
    19 грудня   активісти   на-

шої  дитячої організації 

"Хвиля"  для учнів ЗОШ І-ІІІ 

ступенів №  2   влаштували    

справжнє  свято.   Вони  під-

готували  театралізоване  дій-

ство   "До нас іде Святий Ми-

колай".  

       На  свято  завітав  сам   

Святий Миколай,  який  при-

вітав учнів пільгової катего-

рії та майбутніх першоклас-

ників.  Прийшов Святий Ми-

колай не з порожніми рука-

ми, а з подарунками: кожен 

запрошений отримав солодо-

щі. Вітаємо всіх зі святом! 

Миру всім, добробуту, злаго-

ди! Хай Вам щастить!!!  
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В гості  до  Святого  Миколая 
    Напередодні  Дня  Святого  

Миколая  всі   чекають  на  ди-

ва  й  подарунки.    Таке  свято  

для  дітей  пільгової  категорії  

підготував  Міський  палац  

культури.  Відбулося  дійство 

16 грудня  у фойє Палацу,  де  

була  показана   святкова ви-

става «В гості до Святого Ми-

колая».   Під  час  заходу перед 

глядачами з'явилися відомі ге-

рої мультфільму «Ельфи», каз-

кові персонажі. Глядачі із за-

хватом спостерігали за грою 

акторів, яка потім перейшла в 

святкове дійство. Всі разом 

грали в ігри, танцювали та роз-

важалися. Завдяки «Центру 

соціальної підтримки» м. Ли-

сичанська всі гості свята отри-

мали солодкі подарунки, які їм 

подарував Святий Миколай. 

Дякуємо організаторам за ціка-

ве свято  та подарунки! З Днем 

Святого Миколая!!!  



Чи  добре  ми  знаємо  Шекспіра?.. 

     20 грудня  в  нашій  школі  

відбувся  позакласний захід для 

учнів 5 - 9 класів "Чи добре ми 

знаємо Шекспіра?"  Цей  захід  

став  завершальним  акордом  у  

2016  році,  який був  проголо-

шений роком  вивчення англій-

ської мови.  Чому  ми обрали 

саме  Шекспіра? Шекспір -  це  

один із найвідоміших та найза-

гадковіших письменників Анг-

лії. З-під його пера вийшли ти-

сячі різних творів. Вчені  досі  

не можуть вирішити  питання: 

хто такий Вільям Шекспір.     

    Під  час  заходу  учні  нашої  

школи  ознайомилися  із  відо-

мостями  з  біографії  драматур-

га,  подивилися  презентацію  

про  його  життя,  а  також  по-

чули     його  прекрасні   твори.  

Всім  глядачам   запам’ятався  

уривок  з  трагедії  “Ромео  та  

Джульєта”,  який  інсценували  

учні школи. Завдяки    старан-

ням  Воробйова Ростислава, Ду-

ки Дениса, Семенової 

Анастасії, Ямпольської 

Наталії, Пастушенко Ве-

роніки, Богданова Михай-

ла, Білогурової  Карини, 

Щербака  Арсена,  Міль-

цева Максима, Волоши-

ної Валерії та Мінкіна 

Єгора    захід  вийшов  

цікавим  та  пізнавальним.  

       А  учні  нашої   шко-

ли  ще  раз  переконалися,  

що  вивчення  іноземної  

мови   - це  дуже  захоплю-

юча  справа.   Адже  вчити 

іноземну мову,  та не знати, 

не цікавитися культурною 

спадщиною  країни,  мову 

якої  вивчаєщ,  - це все од-

но, що читати книгу, але 

не розуміти її змісту.  

   Тож  запрошую  усіх  

учнів  школи  до  співпра-

ці.           Граневська  К.М.,  

вчитель іноземної  мови 
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     Зробимо  життя  яскравим! 
Зробимо  життя  яскравим! 
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     У  ГАЗЕТІ  ТАКОЖ   ВИКОРИСТАНІ  МАТЕРІАЛИ   ТА  ФОТО   З ІНТЕРНЕТУ 

         Напередодні  Нового  року  

в ЗОШ I-III ступенів № 2  від-

булися  новорічні свята. Акти-

вісти  школи   старанно  готува-

лись до цього свята.  Для  учнів 

1 - 3, 4 - 5  та  6 - 7  класів  вони  

підготували  цікаві новорічні  вистави.    В  свою  чергу   кла-

сні  колективи  приготували  святкові  привітання.   Для 8 - 9 

класів була проведена новорічна вечірка з різноманітними  

конкурсами.   Свято  вийшло  цікаве  та  веселе.  Нехай  та-

ким  же  веселим  та  насиченим буде  й  Новий  2017  рік. 

                                             Сиротіна  Анастасія ( 8 клас) 

ЗУСТРІЧАЄМО  НОВИЙ   2017   РІК 


