
Зимові свята – це  завжди очікування святкової казки, 

дива, піднесений настрій. Це –новорічні вітання та 

щедрі побажання, смачна кутя, гостини. Здавна, у народі 

говорили: якщо на зимові свята в хаті колядують та 

щедрують, весь рік буде щасливим та багатим. 

Керуючись доброю українською традицією, учні 11 

класу 7 січня,  ходили гуртом колядувати по селі - 

вітаючи добрих людей з Новим роком, закликали добробут, злагоду та багатий урожай, 

щастя у шлюбі та міцне здоров’я. 

Святкове колядування стало справжнім 

відродженням народних прадавніх традицій, що так 

важливо для нашого молодого покоління. І нехай всі 

побажання, що звучали в цей святковий день 

здійсняться. 

Ми колядуємо і співаємо під вікном. Щастя, долі вам 

бажаємо всім гуртом. Хай квітують ваші ниви 

золоті. Щоб життя було щасливе в майбутті! 

Україна колядує, колядує вся земля  

Щедрування — давній звичай новорічних обходів, під час 

яких групи щедрувальників (переважно молодь) піснями 

славили господарів, бажали їм здоров'я й достатку, за що 

отримували винагороду. Щедрування супроводжувалось 

магічними діями, музикою, танцями, пантомімою, 

обрядовими іграми з масками. Обрядових новорічних 

пісень — щедрівок  співали окремо господарю, господині, 

хлопцю, дівчині, усій родині. 

   За народною традицією 13 січня святкується Щедрий 

Вечір. За християнським календарем — це день 

преподобної Меланки. У цей день девятикласниці 

(Ковалінська Вікторія, Гарбарук Тетяна та 

Форсюк) заспівали щедрівки й різдвяні вертепні пісні. 

У народній традиції вечір 13 січня вважається Щедрим (Добрим), а день зветься 

Святом Меланки. 

    Всі, хто побачив та почув щедрування наших учнів залишилися дуже 

задоволеними побаченим. 

   У нагороду за свої щедрівки дітям давали гроші та солодощі. 

Щедрий Вечір  



Складні часи переживає наша держава. Війна на 

сході України руйнує життя мешканців не тільки 

Сходу , а й інших частин країни. В зону АТО 

відправилися  мешканці   і  нашого села. 

З метою підтримки бійців АТО, їх сімей, виховання 

у дітей та молоді милосердя, патріотичного 

сприйняття подій сьогодення,  в нашому закладі 

неодноразово проходили різні акції в підтримку 

бійців. І от знову 15 січня учениці 8 та 9 пекли печиво, інші учні школи приносили до 

школи теплі речі, чай, каву, мед,  шоколад, 

печиво, варення, шкарпетки,  свічки, 

сірники. Також були написані листи, в яких 

діти просять бійців швидше повертатися до 

дому живими та з перемогою! 

Усі речі були передані до ГО "Нетішинська 

самооборона", які 16 січня вирушии  на 

Схід. 

На цьому ми не зупиняємося. В школі 

організовано пункт прийому теплих речей 

та продуктів харчування. Запрошуємо 

долучитися всіх небайдужих.  

Допомога в зону АТО  

27 січня у нашому закладі  з нагоди Міжнарод-

ного дня пам’яті жертв Голокосту було прове-

дено ряд заходів: 

-  виховні години, бесі-

ди та уроки пам’яті 

«Історія скорботи та 

героїзму», 

- створено вистав-

ку фотоматеріалів 

«ГОЛОКОСТ ВІД 

КУЛЬ», 

- у шкільній бібліотеці організовано експозицію та книж-

кову виставки 

- засідання круглого столу "Голокост в Україні" 

Міжнародний день пам’яті жертв Голокосту  



Зустріч з воїном АТО  

20 січня у нашому закладі відбулась  зустріч 

учнів 9-11 класів  з воїном АТО Нікітчуком 

Олександром Андрійовичем. 

У ході спілкування діти з перших вуст  

дізналися про складний військовий стан на 

Сході, як земляки  в складі військової бригади  

захищають територію нашої держави. 

Присутні ставили багато запитань. Їх цікавило 

все: «Як часто Ви спілкуєтесь з рідними?», 

«Чи отримуєте допомогу від держави?», «Чи 

підтримують Вас місцеві жителі?», «Чи не холодно Вам спати?» та ін. 

Під час розмови Олександр Андрійович висловив подяку  дітям за теплі листи та 

чудові малюнки, які він разом з побратимами отримує.  Розповів, як ці малюнки 

зігрівають серця бійців, підтримують у нелегку хвилину; як здорові бородаті чоловіки 

дістають із бронежилета, у декого вже зовсім затерті від перечитувань листи,  і з 

теплою посмішкою знову ховають  «до серця». 

Час сплинув непомітно. Майже годину діти, 

затамувавши подих, слухали розповідь, 

запитували, спілкувались. Ніхто не залишився 

байдужим.  

Після виступу учні з подякою і шаною 

вручили гостю Державний Прапор, на якому 

написали слова підтримки, побажання, 

залишили  відбитки долоньок учнів молодшої 

ланки, а ще  учні 8 класу підготували невеликі 

обереги у формі ляльок-мотанок та 

переплетених жовто-блакитних стрічок. Діти 

щиро раділи зустрічі, фотографувались. Весь 

шкільний колектив з нетерпінням чекає наступної зустрічі з Олександром 

Андрійовичем і  його побратимами . СЛАВА УКРАЇНІ! ГЕРОЯМ СЛАВА!  

УВАГА 
Дорогі дівчата, ласкаво запрошуємо Вас долучитися до акції "Валентинка для солдата".  

В час війни, смертей, несправедливості, сліз, людського горя, холоду, наші хлопці з 

гарячими серцями захищають територію і незалежність України заради кожного з нас. 

Наближається день закоханих і ми закликаємо всіх охочих підтримати хлопців і передати їм 

частинку свого серця, тепла і любові. До 11 лютого ви можете виготовити власноруч чи 

купити і підписати валентинку з щирими побажаннями, а також можете до валентинки 

добавляти цукерки, шоколадки, а хто дуже любить солдат, то пачку кави.  



22 січня на базі нашого закладу  відбувся круглий стіл «День 

Соборності України» за участю  методиста районного відділу 

освіти Славустької РДА  Фелонюк Т.В., учителів історії По-

лянського НВК, Цвітоського НВО, Улашанівського НВК, 

Старокривинського НВК, Крупецького НВК  та учнів шкіл. 

На початку заходу прозвучав Державний  Гімн України. 

Після свого виступу директор Т.М. Бережна оголосила  хви-

лину мовчання для  вшанування пам’яті Небесної сотні, заги-

блих у зоні АТО та уродженця с.Улашанівка Володимира 

Марківського, який загинув 20 січня 2015 року, врятувавши життя підлеглого солдата. 

Також Тетяна Миколаївна  висловила сподівання, що сьогоднішнє свято Соборності і Свободи 

України допоможе знайти дорогу до миру. 

Продовженням  початку круглого столу було декламування 

поезії В. Сюсюри «Любіть Україну» (Бережна Катерина, 

Денисюк Софія учениці 5 класу та Ліщук Оксана учениця 6 

класу) 

Далі ведучий звернувся  до присутніх наступними словами: 

Тобі, Україно, мій мужній народе, 

Складаю я пісню святої свободи. 

Усі мої сили і душу широку 

Й життя я віддам до останнього кроку, 

Аби ти щаслива була, Україно – 

Моя Батьківщино! 

Також  ведучі розповіли, що 22 січня наша країна відзначає День Соборності  та Свободи Украї-

ни. Це свято відзначається щороку в день проголошення  Акта возз'єднання Української Народ-

ної Республіки й Західно-Української Народної Республіки, що відбулося в 1919 році. Офіційно 

в Україні День Соборності відзначається з 1999 року. 

Під час круглого столу  обговорювалися наслідки об’єднання країни, подальшої перспективи її 

розвитку . 

Тетяна Василівна зазначила, що сьогодні усі повинні розуміти, що тільки в єдності ми зможемо 

побудувати економічно й духовно багату, вільну й демократичну державу. 

Відродження Вітчизни — це єдність душ усього народу, воскресіння духовності, культури, мо-

ви. З ним погодилися усі учасники заходу. Учні додали, що саме об’єднання України дало змогу 

стати нашій країні могутньою державою.  Україна – багатонаціональна країна, яка приваблює 

своїми традиціями. 

 В кінці заходу учасники підвели підсумки, що сила 

країни – саме в її єдності, яка залежить від зусиль 

кожного її громадянина. Також усі присутні на за-

вершення заходу створили символічний ланцюг 

Миру,взявшись за руки. 

Віримо, що територіальна цілісність України, скрі-

плена кров’ю мільйонів незламних борців, навіки 

залишатиметься непорушною. 

Слава Україні! Героям Слава! 

Круглий стіл до Дня Соборності України  



День пам'яті героїв Крут відзначають 29 січня. 

В цей день у нашому закладі провелися: уроки 

патріотизму „Понад все вони любили свій 

коханий край", відеоперегляди, годинни пам'яті. 

Для читачів організовано книжкову та фото 

виставки „Подвиг українських юнаків під 

Крутами - символ національної честі", де 

представлені книги та історії про події 1918 

року. 

Крутянський бій став національним символом для десятків поколінь 

борців за свободу та незалежність. 300 

українських юнаків-добровольців 

виступили на захист Української 

Народної Республіки і прийняли на 

засніженому чернігівському полі 

нерівний бій із майже п'ятитисячною 

більшовицькою армією. Вони показали 

приклад мужності, відданості і 

незборимості духу.  

Протягом січня місяця з метою профілактики вживання 

підлітками психоактивних речовин, підвищення рівня 

усвідомлення негативних наслідків цього явища, учнями 

закладу було  перегляду  відеофільм «Чорно-біле 

кіно» (автор ідеї А. Жуковський, головний режисер 

проекту П. Кулінський, режисер постановник І. Мечик).  

Після перегляду кожен з учнів  залишив відгуки про кінострічку. 

Фрагмент відгуку: 

“Я дякую авторам та людям, які зняли цю стрічку, донесли до більшості з нас, 

щоб ми не ламали свого життя, оскільки більшість з нас поспішають у доросле 

життя. Якщо ж ми вже такі дорослі, то потрібно і обдумати все по-дорослому. 

Потрібно осмислювати свої рішення та думати трішки наперед.  Дякую вам, що ви 

піклуєтесь про дітей, які хочуть зіпсувати своє життя, не даєте для них безглуздо 

його ламати. 

На мою думку, такі фільми потрібно знімати для наглядного прикладу 

підростаючому поколінню.” 

День пам'яті героїв Крут  

 Відеофільм «Чорно-біле 


