
«Любіть Україну всім серцем 

своїм»  

ПЕРЕДЗВІН 

К Р У П Е Ц Ь К И Й  Н В К  

 Щороку 22-го січня в Україні святкують День 

Соборності. Історичним підґрунтям цієї дати 

стало проголошення Акту возз’єднання 

Української Народної Республіки і 

Західноукраїнської Народної Республіки, що 

відбулося у 1919 році, і було ще одним 

проявом віковічного прагнення українців до 

своєї 

незалежності. 

     З нагоди відзначення Дня Соборності України в 

нашому закладі  було проведено ряд заходів 

інформаційного, просвітницького та виховного 

характеру.   Відбувся круглий стіл за участю заступника 

голови Славутської РДА Притуляка Петра, представника 

народного 

депутата Р. 

Мацоли Васильєвої Людмили, методиста відділу 

освіти, молоді та спорту Славутської РДА Фелонюк 

Тетяни, учителів історії та вихованців Полянського, 

Старокривинського, Миньковецького, Крупецького, 

Головлівського, Улашанівського НВК під час якого 

відбулося обговорення доленосного етапу 

державотворення України.     

     Після завершення обговорень усі учасники були 

запрошені на літературно-

музичну композицію 

«Любіть Україну всім серцем своїм», підготовлену вихованцями нашого 

закладу. Під час заходу згадали роки створення суверенної України 

(1919, 1991), події 22 січня 2014 року, які назвали «Кривавим 

Водохрещам», хвилиною мовчання вшанували пам'ять  усіх полеглих за 

свободу та незалежність України. Вихованці  вражали  кожним  словом 

під час декламації  віршів,  зачаровували виконанням танцю, а також 

виконанням пісень, під час яких не можна було стримати сліз. 

      Крім того організовано тематичну  виставку «Моя Україна – 

єдина і неподільна», фотовиставку «Річниця Донецького аеропорту -  242 

героїчні дні», випуск шкільної  газети «Історичне значення Акту Злуки 

українських земель». 



 Новорічний ранок – це святкова, чудова, очікувана 

подія в житті кожної дитини. І це вже стало хорошою, 

доброю традицією проводити його в нашій школі. 

Саме тому  25 грудня відбувся святковий ранок, на 

який так чекали усі.  В повітрі літав радісний 

новорічний настрій, а дітки чекали новорічних казкових 

героїв. Перед початком дійства директор закладу Т.М. 

Бережна нагородила грамотами та солодощами учнів,  які вибороли призові місця в районних 

олімпіадах та  конкурсах.  

Першими розпочали свій виступ учні  1 класу, 

продовжили другокласники, а далі – 3 та 4 класи.  Після 

усіх виступів до дітлахів  завітав чи ненайголовніший 

гість, якого вони чекали 

протягом цілого року - 

Дід Мороз. Він 

подарував їм солодкі 

подарунки. 

     Святковий концерт 

набрав шалених обертів 

під час виступу учнів  5- 7 класів:  діти  танцювали, співали, 

показували мініатюри, особливо великими оплесками 

відзначилась пісня  «Новий рік прийшов на Україну» у виконанні учнів 6 класу. 

Святковий настрій вирував у закладі протягом всього дня. О 16  годині розпочався бал-

маскарад для учнів 8-11 класів привітанням Діда Мороза та Снігурки. Далі кожен клас вітав 

усіх присутніх  невеличкою святковою програмою. Особливо сподобався  виступ учнів 10 

класу, які вражали своєю артистичністю. 

Зі свята всі розійшлися з новорічним настроєм та подарунками. 

З наступаючим Новим роком! 

З метою підтримки та допомоги онкохворих дітей 

та дітей, які постраждали під час 

антитерористичної операції учні нашої школи 

підтримали проект Благодійного Фонду “Сильні 

духом” та сприяли продовженню щорічної 

Благодійної акції “Назустріч мрії”. 

Під час акції було зібрано 620 грн. Зібрані кошти 

були  перераховані на рахунок Міжнародного 

благодійного Фонду «Сильні духом» 

Сторінка 2 

Новорічні ранки  

Назустріч мрії  

 



Сьогодні десятки тисяч патріотів знаходяться на передовій, 

захищаючи територіальну цілісність України. Усім їм 

потрібні увага, добре слово та любов. Це знають учні 

нашого закладу, для них стало вже традицією брати  участь 

в акціях та благодійних ярмарках на підтримку українських 

оборонців. 

Цього разу діти 

поринули в 

патріотичну акцію 

«Миколайчики для героїв». Напередодні Дня Миколая 

Чудотворця вся школа в єдиному пориві виготовляла 

сувеніри, плела обереги, виводила малюнки та писала 

листи. У творчості дітлахи втілили свої найкращі 

побажання та 

сподівання на 

щасливе майбутнє. 

Крім того, вони 

зібрали теплий одяг, чай, каву, печиво та інші солодощі. 

Усі зібрані речі були відправлені нашим односельчанам.  

Чудотворець Миколай у нашу хату завітай  

Миколайчики для героїв  

Заголовок внутрішньої статті 

Святий Миколай з миром і дарунками щороку приходить у 

кожну українську господу. Уже стало традицією, що і в 

нашій школі перед 

Новим роком чекає 

дітвора на Святого 

Миколая. 18 грудня у 

2 класі відбувся 

 виховний захід 

«Чудотворець 

Миколай у нашу хату 

завітай».  

Діти декламували вірші, співали пісні, розігрували 

сценки. 

Під час   проведення 

заходу до учнів завітав Святий Миколай. Діти з посмішками 

зустріли його. 

По завершенні свята в залі відбулось вручення подарунків від 

Миколая. Таким чином усі залишилися задоволеними, обіцяли 

бути чемними і чекати Миколая наступного року. 

 Сторінка 3 



З давніх-давен наші предки святкували 

так зване "свято долі", яке в наш час називають 

"Андріївські вечорниці" і святкують в ніч з 12 на 13 

січня - перед днем Святого Андрія. Втім, історія 

даного свята абсолютно не стосується Святого 

Андрія. "Свято долі" наші предки святкували майже 

цілий грудень.  

7 грудня хлопці та дівчата зустрічалися у хаті однієї 

з поважних жінок на селі та знайомилися між 

собою. 

13 грудня на 

Андрія дівчата 

збиралися в тій же хаті і ворожили на свого "судженого - 

рядженого", займалися рукоділлям, готували справжні 

українські страви. Хлопці в той же час готували 

подарунки для дівчат і дарували їх 19 грудня - на свято 

Миколая. 

Так і наше свято проходило в дусі стародавніх 

традицій. Ворожіння, ліплення вареників, рукоділля, 

забави... Особливо всім сподобалася забава із калитою. 

Калита - символ свята, обрядовий корж, що готується на свято Андрія. За допомогою стрічки 

калиту підвішувають на палку і хлопці по черзі намагаються вкусити. Найсмачнішою частиною 

заходу стало пригощання гостей варениками. 

Святкове дійство за народними традиціями організувала бібліотекар,  Оксана Анатоліївна 

Форсюк.  Учні 8-10 класу були акторами. Глядачі – учні школи, учителі, які мали змогу 

поринути в атмосферу вечорниць. 

Веселощі, гарний настрій та смачні вареники створили незабутнє свято!!! 

Андріївські вечорниці  

Чорною плямою стала на нашій блакитній планеті 

чорнобильська трагедія. Майже тридцять   років 

пройшло з того часу, як вибухнув реактор на 

четвертому енергоблоці Чорнобильської АЕС. 

Смертоносна пилюка з ядерної печі покрила  білі 

хати, квітучі сади, зелені ліси, засіяні поля. 

    14 грудня в Україні 

відзначається «День 

вшанування учасників 

ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС».  

    Саме цього дня на базі нашого закладу було 

проведено районний захід «Обпалені Чорнобильським 

вогнем», на якому були присутні ті, хто брав безпосередню 

участь в ліквідації страшної аварії на Чорнобильській АЕС: 

 Гордєєв Михайло Вікторович, Степанюк Микола 

Васильович, Лихолат Василь Анатолійович,  Наумук Сергій 

Володимирович, Аксьонов Валентин Іванович, Келюх Микола Андрійович, Фульон Микола 

Стахович,  а також голова Славутської РДА Маршук Б.П., голова Славутської  районної 

ради  Радзивілюк Л.А., начальник відділу культури Славутської РДА Бражук В.М., 

начальник управління соціального захисту населення Славутскої РДА Гринюк М.П., 

сільський голова Михалюк В.А.  

День вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на 

Чорнобильській АЕС  



Міжнародний день пам’яті жертв Голокосту  

Двадцяте  сторіччя - одне із найдраматичніших в історії людства. 

Війни та революції, встановлення диктатур, найвидатніші винаходи. У 

цьому насиченому подіями сторіччі відбулося величезне  за 

масштабами явище, трагедія загальнолюдського значення - винищення 

нацистами євреїв та інших "неарійських" народів під час Другої 

Світової війни – Голокост. 

    За рішенням ГенеральноїАсамблеї ООН, починаючи з 2005 р., ця 

жалобна сторінка історії вшановується щорічно 27 січня. 

    Символом злочинів нацизму в Україні - став Бабин Яр у Києві, де 

було знищено понад 100 тисяч людей різних національностей. 

    Виходячи із необхідності виховання учнівської молоді на прикладах 

героїв минулого, виховання почуття гуманізму, розуміння 

недопустимості проявів ксенофобії та геноциду, формування у неї 

історичної пам’яті ,до Дня 

вшанування жертв Голокосту 27січня в нашому закладі 

було проведено  ряд заходів: 

- виховні бесіди для учнів 3-4 класів на тему: 

«Пам'ять про Голокост»; 

- створено виставку фотоматеріалів «ГОЛОКОСТ 

 ВІД  КУЛЬ», 

-відбулося засідання  круглого столу  "Історія і 

трагедія Бабиного Яру"; 

-оформлено тематичну виставку літератури у 

бібліотеці. 

На Аскольдовій могилі поховали їх...  

На Аскольдовій могилі   

           поховали їх 

тридцять мужніх українців, 

           славних, молодих, 

На Аскольдовій могилі 

           український цвіт – 

По кривавій дорозі 

           Нам іти у світ… 

                       П.Тичина 

 

  З  метою розширення знань учнів про трагічні події 

січня 1918 року під Крутами, виховання почуття 

патріотизму, поваги до історичного  минулого нашого 

народу, борців за незалежність України у нашому закладі 

було проведено ряд заходів: - виховну годину «Над 

Крутами - круки», на яку завітав сільський голова 

Михалюк В.А.; 

- оформлено фотовиставку  «Невідома Україна»; 

- створено виставку у шкільній бібліотеці; 

- переглянуто документальний фільм «Лист без 

конверта» 


