
Слово редактора 

Ось розпочалася зима, з 

першого місяця – грудня. Цей місяць в народі  

назвали «першозимник», грудень-студень (на всю 

зиму землю вистужує). В цьому місяці дні 

найкоротші, а ночі найдовші. Тому його ще 

іменували «ніч року». 

Перший місяць зими подобається дуже багатьом, тому що, 

незважаючи на свої холоди, він дарує нам чудове передчуття 

одного з найпопулярніших свят у всьому світі, тобто Нового Року, 

а ще у нашому випуску ви зможете побачити, як весело та дружно 

ми провели час протягом грудня.  

Народі прикмети 
Сніг у грудні глибокий — урожай високий. 

Сумний грудень у свято і в будень. 

Грудень землю грудить і хату студить. 

Грудень холодний та сніжний — хліб буде буйний та 

пишний. 

Дим без вітру стелиться по землі — випаде сніг або 

потепліє. 

Починають «плакати» вікна — знизиться тиск і потепліє. 

Снігурі прилетіли в грудні — зима буде суворою. 

Якщо спекотним був липень, то грудень буде морозяним. 

Як у грудні сніг заляже, то у серпні жито виляже. 

Якщо грудень сухий, то буде довга, суха весна і сухе літо. 

Взимку надходять хмари з півночі — потепліє. 

Дощова зима — ознака неврожайного року. 

Зима морозяна з великим снігом віщує гарний врожай хліба. 

Грудень м’який — зима буде тверда, сувора. 

Грудень холодний та сніжний — хліб буде пишний. 
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Всесві́тній день боротьби́ зі СНІДом  

        Всесві́тній день боротьби́ зі СНІДом вперше 

відзначався 1 грудня 1988 року з ініціативи Всесвітньої 

організації охорони здоров'я, після того, як на зустрічі 

міністрів охорони здоров'я всіх країн прозвучав заклик до 

соціальної терпимості і розширення обміну інформацією щодо 

ВІЛ/СНІД. 
        Із того часу 

Всесвітній день боротьби зі СНІДом відзначається щорічно. 

Головна мета Всесвітнього дня боротьби зі СНІДом — 

звернути увагу суспільства на цю проблему. 
З метою удосконалення інформаційно-освітньої 

роботи з питань профілактики ВІЛ-інфекції/СНІДу, 

здійснення заходів, спрямованих на зміну ризикованої 

щодо ВІЛ-інфікування поведінки дітей та молоді, 

забезпечення захисту прав ВІЛ-інфікованих, виховання 

соціальної терпимості, розширення обміну інформацією 

щодо ВІЛ/СНІД у школі було проведено такі заходи: 
-         загальношкільну лінійку «1 грудня - Всесвітній 

день боротьби зі СНІДом» 
-         оформлено стенд «Знати, щоб попередити. Прочитай!» 
-        випуск стінгазети «Правда про СНІД» 
-        постійно діюча виставка літератури у бібліотеці «СНІД – рана людства» 
-        виховні години «Роздуми про власне здоров’я» 
  

 Стрільби з пневматичної гвинтівки  

    

  4 грудня у нашій школі відбулися змаган-

ня зі стрільби з пневматичної гвинтівки 

серед учнів  9 та 11 класів. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У особистому заліку призерами стали: 

ІІІ місце - Дем’янчук Богдан; 

ІІ місце - Кондратюк Максим; 

І місце - Поліщук Олександр. 
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Нумо, хлопці ! 

Нумо, хлопці ! 
           З таким закликом пройшли спортивні 

змагання між хлопчиками 6 та 7 класів 

присвячені Дню Збройних Сил України. Всі 

учасники показали наполегливість, сміливість, 

волю до перемоги.  
     І хоча перемогу виборола команда 7 класу, всі 

учасники були на висоті. 
      Нехай здоровий спосіб життя стане основним 

принципом кожного!  

        6 грудня 2013 року в нашій школі відбулося 

свято "Нумо, хлопці!", присвячене Дню 

Збройних Сил України. 
Команди хлопців 9 та11 класів змагалися між 

собою в силі, спритності, швидкості. 
        Для перемоги юнакам також було необхідно 

показати дисциплінованість, вміння діяти 

колективно, підпорядковувати свої інтереси 

спільним. 
       Звичайно, без міцної фізичної підготовки 

неможливо почувати себе впевнено, тому стрибки в мішках, підтягування на швидкість, перетягування 

каната  були традиційними етапами спортивних змагань. 
        Заряд бадьорості, добре фізичне 

навантаження отримали всі учасники 

змагань. 
      А переможцями стали:  

11 клас – І місце; 
 9 клас – ІІ місце. 

 
 Усі учасники буди нагороджені 

грамотами. 
 

3 



       13 грудня у нашому закладі 

пройшло величне дійство – 

Андріївські вечорниці. У  свою 

простору хатину для проведення 

вечорниць всіх запросила Катерина 

(Воробйова Юлія, учениця 11 класу) 

– вправна господиня, яку всі прибулі 

величали «досвідчена мати». Не 

обійшлося, звичайно ж, без 

помічниці «паніматки» Марії 

(Панчук Тетяна, учениці 10 класу) – 

доньки – одиначки. 

         Як і годиться, на вечорниці 

завітали дівчата (Ніколайчук 

Тетяна,  учениця 9 кл.,  Ковалінська 

Вікторія,  учениця 8 кл., Гарбарук 

Тетяна, учениця 8 кл., Гончарук 

Юлія, учениця 8 кл., Оріщина 

Марина,  учениця 8 кл.), жінки 

(учениці 10 класу Мукомолова Катерина і Нікітчук Олеся ), парубки (Бойчак Віталій,  учень 11 кл., 

Федюк Олександр, учень 11 кл., Поліщук 

Олександр, учень 9 кл., Лихолат Дмитро, учень 9 

кл.), а також підстаркуватий дідусь (Парфенець 

Олег, учень 10 кл.) 

Дівчата, які зійшлися до будинку, одразу 

приступили до кухні, де поралися над спільною 

вечерею. Найважливіше, що вони зробили, спекли 

калиту (короля) – великого коржа із отвором. У 

тісто добавили мед, горіхи, мак, сушені вишні та 

родзинки. 

Не обійшлося і без обов`язкових вареників, 

пиріжків з капустою, пампушок, узвару... 

За народним звичаєм на вечорницях 

ворожили, жартували, танцювали, співали пісні : 

«Ой у вишневому саду», «Ой у полі криниченька», 

«А мій милий вареничків хоче», « При долині кущ 

калини», «Розпрягайте хлопці коней» та інші. 

Веселого запалу додав танець дідуся з дівчиною. 

Перед тим,  як сісти за святковий стіл, хлопці грали 

у гру «Калита»,  яка є важливим обрядом на 

Андріївських вечорницях. 

Весела, доброзичлива атмосфера охопила всіх 

присутніх, а особливо під час виконання фінального 

танцю під мелодію «Ой  на вечорницях». 

У кінці дійства всі поласували смачними 

варениками. Ось такі веселі  були у нас вечорниці! 
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   До дня Святого Миколая, який Україна святкує 19 

грудня, учні 5-6 класів підготували виховний захід. Не 

обійшлося  без цікавих персонажів, а саме: Святого 

Миколая, янголів, чортів, діток. 

  Під час виступу діти розігрували різні сценки, 

співали пісні, а Басараб Віталій,  учень 3 класу,  

виконав чудові мелодії на сопілці. 

  В кінці дійства Миколай роздав дітлахам солодкі 

подарунки.  
 

Святий Миколай завітав до нас  

 
У справжній Новорічній казці побували діти 1-4 

класів і дорослі нашого закладу 27 грудня.  Яскраве 

Новорічне дійство відбулось у святково прибраній залі 

біля лісової красуні – ялинки. Казкові персонажі завітали в 

гості, подарували море емоцій, гарний настрій, пісні і 

хороводи Діти відгадували загадки від Діда Мороза і 

Снігуроньки, проводили веселі конкурси.  
А на закінчення Дід Мороз привітав усіх з Новим 

роком та подарував солодкі подарунки школярам. 

Новий рік – одне з найулюбленіших та 

найочікуваніших свят і для дорослих, і для 

дітей. Воно несе з собою хороший настрій, 

кращі сподівання, радість, веселощі. 

      26 грудня у нашому закладі відбулися 

виступи 5 – 8 класів, які вразили 

змістовними міні-виставами та яскравими 

новорічними костюмами.  


