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     Зробимо  життя  яскравим! 

В грудні виють заметілі.  

Вкрили ковдри білі-білі  

І луги, й долини, й поле. 

Спить, дрімає все навколо. 

Грудень скрізь господарює, 

Замки крижані мурує,  

На ялинові верхи  

Одягає кожухи.  

Грудень-місяць рік кінчає, 

Нас до свята наближає. 
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ВЕСЕЛКА 

   Святкуємо  Новий  рік  по-новому.  Із  фікси-

ками  та  смурфіками.  Весело  та  цікаво!   

Щоб  прийдешній рік приніс нам стільки ра-

дості, скільки днів у році, і щоб кожен день да-

рував нам усмішки  та частинки добра. Нехай 

все, що ми плануємо, обов'язково  здійснюєть-

ся, все, що хотіли почати, – починається, а що 

хотіли закінчити – закінчується. Нехай у на-

ступному році ми всі станемо щасливішими, 

добрішими   й  уважнішими до людей, які нас 

оточують, а світ відкриє нам нові двері!   

     З  Новим  роком,  шкільна  родино!!! 

Читайте  у  випуску: 



Наші  малюнки  на  передовій! 
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Зустріч  із  ВСК «Сокіл»  та  ветеранами  АТО 

5 грудня - День волонтера. 6 

грудня - День Збройних Сил 

України. Два свята поруч. 

Це символічно. Саме Зброй-

ні Сили вже п'ятий рік сто-

ять на захисті нашої держа-

ви від ворога. А поруч наші 

волонтери, яких не лякає ні 

негода, ні бездоріжжя, ні 

байдужіть. І військові, і во-

лонтери, наче ті атланти, 

тримать нашу Україну, Ве-

лика шана їм за це!   

    5 грудня в нашій школі від-

бувся захід-зустріч до Дня 

ЗСУ. Нашими гостями були 

ветерани АТО: А. Коваленко, 

Батрак В.В., Сироватка Р.В., 

волонтер Геннадій Тищенко, а 

також представники військово

-спортивного клубу "Сокіл" на 

чолі із Петром Костирею. Хло-

пці із "Соколу" показали майс-

тер-клас із збирання та розби-

рання автоматів, а потім відбу-

лися спортивні змагання, в 

яких учні 8-9 класів та 

соколівці показали 

вміння діяти швидко 

та злагоджено, влу-

чати в ціль та допо-

магати один одному. 

Учасники змагань 

довели, що вони 

справжні чоловіки – 

майбутні захисники 

Вітчизни. 

   Велика подяка клу-

бу "Сокіл" за чудовий приклад 

того, якими мають бути справ-

жні чоловіки. 

  Бондаренко  Н.В., вчитель 

укр. мови й літератури 



Наші  маленькі  перемоги 

   Цього навчального року ми пе-

рейшли вчитися до 5 класу. Це не 

тільки черговий навчальний рік, а 

й перехід до наступної навчальної 

ланки. У нас новий класний керів-

ник – Сухініна Ірина Анатоліївна, 

нові предмети – історія, німецька 

мова,  ми переходимо кожен урок 

до  нового кабінету. Мені особис-

то це дуже подобається. 

    У І семестрі ми отримали перші 

перемоги – перемогли  в спортив-

них змаганнях на День туризму, 

більше всіх зібрали макулатури, 

стали кращим класом школи у ве-

ресні та жовтні. Ми дуже пишає-

мося цим! 

     Усі учні нашого класу брали 

участь у конкурсах та акціях. Осо-

бливо дякуємо Користильовій Єв-

генії, яка зробила поробку  для 

благодійного ярмароку, новорічну 

іграшку, намалювала плакат 

«Судовий виконавець очима ді-

тей». Нам дуже сподобалось готу-

ватись до конкурсу «Зіркова 

мить». Особливо дякуємо Коро-

льову Максиму, який знайшов ці-

кавий танок, допомагав вивчити 

танцювальні елементи. У конкурсі 

«Зіркова мить» взяли участь не всі 

учні, але на Новий рік танцювали 

всі, крім тих хто, на жаль, захво-

рів.  

    Наш 5 – А клас  - веселий, акти-

вний,  творчий, друж-

ний, колектив. Ми  

незвичайний клас. Ко-

жен  із  учнів створює і 

доповнює усіх  інших,  

адже  кожен  

має    своє   захоплен-

ня, і всі  вони такі різні 

й  цікаві, що важко 

перерахувати всі. Зви-

чайно, наш рідний 5-А клас  не 

ідеальний, і ми, на  жаль, може-

мо засмутити вчителя…,  та усіма 

силами намагаємося цього не ро-

бити. Кажуть, досконалості немає 

меж. Кожного року ми стаємо все 

розумнішими та поповнюємо на-

шу шкільну родину новими талан-

тами. 

  Мені дуже подобається навчатися 

в моїй школі. Я хочу, щоб вона з 

кожним роком ставала все кращою 

й  кращою! 

Стали, мов, рідні ми в школі, 

 Дружні  усі,  роботящі 

Кожен сказати готовий: 

 «Клас мій найкращий з найкра-

щих! 

Староста 5- А класу  

Рогай Артем. 

Стр. 3 

Зробимо  життя  яскравим! 

   Мовний  калейдоскоп 



   Велика честь і велика справа го-

тувати грудневе свято для дітей до 

Дня Святого Миколая.  Цього року 

ця відповідальність лягла на плечі 

нашого 7 класу. З кожним роком це 

свято стає все ріднішим і яскраві-

шим, бо Святий Миколай – це ре-

альна особа, візантійський єпис-

коп, що прославився своєю любо-

в'ю до дітей і допомогою бід-

ним. Це не вигаданий  «Дєд Мо-

роз» з радянських часів! 

   Вітальне слово директора  й по-

чалася вистава!  А хто це у ролі 

Фіксиків? Не може буди! Це ко-

манда творчих педагогів Світлани 

Миколаївни та Влади Володимирі-

вни! Вони, граючи  з дітками,  ла-

годять казковий пульт, який запус-

кає спектакль! На сцені Ромчик і 

Марічка, які вночі вирушають на 

пошуки Святого Миколая, зустрі-

чають іграшки, які чекають на Ми-

колая, та зустрічають чорта Антип-

ку, який ледь не зіпсував  свято. 

Але Янгол і чарівна Ніч допомага-

ють швидше прийти Миколаю  та 

нагородити  дітей за їх гарні вчин-

ки.  І пригощає він всіх, бо в кож-

ній дитині завжди можна знайти 

щось хороше, те,  за  що  можна  

похвалити. 

 Спектакль, ігри, пісні та 

солодощі!  Що ще треба для гарно-

го свята?  

  

  Сподіваємося,  

наступного року 

діти знову зага-

дають свої мрії 

та бажання, на-

пишуть їх  у  

своїх  листах, перевіряючи кожне 

слово, щоб Св. Миколай не помі-

тив помилки й не подумав чогось 

поганого… А він і не подумає, ми 

ж з вами точно знаємо!  

Сидоренко  Г.Л., 

 кл. керівник  7 класу 
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Свято  до  Дня   СВ.  МИКОЛАЯ 

Стр. 4 



    Традиції святкування  Нового року  

Новий рік – чудове,  чарівне  
свято.  Кажуть,  як  зустрінеш   
Новий рік, так  його  й  прове-
деш.  Ми  його  зустріли  всі  
разом,  весело  та  цікаво. 

У нашому  класі було дуже 
гарно, бо ми самі його прикра-
сили.  Був накритий святковий 
стіл. Хлопці приготували вітан-
ня  Діда Мороза  та  Снігуронь-

ки. Це було дуже весело та ку-
медно. Адже ми хоча  вже   й  
не маленькі, але  дуже хочемо,  
щоб казка завітала й до нас.   А  
ще  ми  влаштували справжній 
музичний батл  між  хлопцями 
та дівчатами,  у  якому,  як і пе-
редбачалось,  перемогли усі,  бо 
головне,  що всім було весело й 
ніхто не хотів сидіти на місці. 

Ми  взяли  участь  також  і  
в спільному  святі для уч-
нів середніх класів.  Дуже  
незвично  було  побачити  
нашого  педагога - органі-
затора  та  завуча  у незви-
чних образах  фіксиків. 
Маючи таку можливість 
від усього класу хочу по-
дякувати їм за чудовий  
настрій. 
    Мені  здається,  що  Но-
вий рік   є  найулюблені-
шим  святом  для   всіх до-
рослих    тому,   що лише 
під Новий рік відчуваєш 
себе дитиною.  Щоб по-
справжньому відчути ра-
дість свята,  потрібно  ро-

бити добро усім, хто цього по-
требує.   Можна  стати на мить 
Дідом Морозом для своїх бать-
ків, молодших братів та сестер, 
вчителів, і ти відчуєш себе су-
пергероєм. Неважливо, який це 
буде подарунок: намальована 
листівка для вчительки чи зши-
та власноруч кухонна  рукавич-
ка-прихватка для бабусі.  Будь-
яка людина зрадіє увазі, і ця 
радість розіллється стократно у 
твоєму серці.  Тож  давайте  да-
рувати  в  Новому  році  радість  
один  одному. 

Шенькарук  Софія, 6 клас 

Зробимо  життя  яскравим! 
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Як    ми   святкували   Новий   рік  

При всьому розмаїтті, ново-
річно-різдвяні свята в різних 
країнах мають спільні риси: це 
прощання зі старим роком, спо-
дівання, що неприємності зали-
шаться в минулому, а в новому 
році все зміниться на краще.  

В Україні традиція новоріч-
ного святкування має особливо 
непросту та тривалу історію: 
наші прадіди  святкували Но-
вий рік у різний час: і в березні, 
і у вересні, і в січні – та й тепер 
2 рази (в ніч на 1 та 14 січня). 

В Україні традиційним свят-
ковим символом на Новий 
рік тривалий час була не зелена 
ялинка, а «дідух». Виготовляли 
його з кулів або з першого за-
жинкового снопа. Кількана-

дцять пучків, окремо обплете-
них соломинками, ув’язували в 
пишний вінок. Знизу робили 
розгалуження, щоб «дідух» міг 
стояти. Верхівка новорічного 
вінка нагадувала конусоподіб-
ний сніп з колоссям. Гілки 
«дідуха» — за них правили зіб-
рані докупи пучки, що зверху 
відповідно розгалужувались, — 
обрамлювали кольоровими 
стрічками, паперовими чи засу-
шеними квітами, кожен на свій 
смак. У світлиці його ставили 
напередодні багатої куті. Свою 
обрядову роль він виконував 
протягом усіх різдвяних свят. 
Дідух символізував спільного 
предка. 

Першого ж січня, на знак 
свята, люди мають вітати один 
одного з Новим роком, а на ве-
ликих  вулицях з 1 до 7 січня 
вночі  запалювали багаття з 
дров або соломи. Ось що рані-
ше використовували замість 
бенгальських вогників.  

Рак  Г.С.,  
кл. керівник 5—Б кл. 
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Новий Рік - одне із найзагадко-

віших свят, і не тільки тому, що 

його очікування й святкування 

пов’язане зі світом добрих ка-

зок і магії, але ще й тому, що в 

культурній загальнолюдській 

традиції - це, мабуть, єдина зна-

менна подія, що впродовж сто-

літь  щорічно  відзначається 

людьми у всіх країнах і на всіх 

континентах. 

  Учні нашої школи дуже люб-

лять Новорічні свята, заздале-

гідь готуються до них, з нетер-

пінням  їх чекають. Вони при-

крашають свої класні кімнати, 

коридори, холи  гірлянда-

ми,  гілочками ялинки, іграшка-

ми, дощиком, мішурою, а та-

кож оздоблюють актову за-

лу,  де й відбувають-

ся всі  шкільні  Но-

ворічні свята.  Під-

готовкою   та  прове-

денням свят цього 

року займались учні  

9 та  11 класів.  

   9  клас  

органі-

зовував 

свята 

для уч-

нів сере-

дньої 

ланки,  а  одина-

дцятикласники   

влаштували диско-

теку  для  старших  

школярів.  На свята 

завітали казкові ге-

рої, а діти у  свою  

чергу  підготували новорічні 

костюми,  номери художньої  

самодіяльності, охоче  бра-

ли  участь у конкурсах,  пере-

можці     отримали    солодкі  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

подарунки, а потім свята продо-

вжилися  хороводами й  танця-

ми біла ялинки. Усім дуже спо-

добалося   святкування.  Но-

вий рік завжди вселяє в нас на-

дію на краще, дарує  безліч  по-

дарунків і приємних емоцій. 

Чудово  уявити себе   героєм 

казки, знову  повірити в диво й 

у те, що твої мрії  стануть  ре-

альністю.   Новий рік – час,  ко-

ли  здійснюються найзаповітні-

ші бажання, головне – вірити в 

це й  налаштуватися тільки на 

світле та добре. 
Худолій  Л.В.,  кл. керівник  11 класу  

НОВОРІЧНІ  СВЯТА 


