
Для цього дійст-
ва пекли спеціа-
льний обрядовий 
хліб – калиту, йо-
го мав вкусити 

кожен із гостей. 

Ворожіння бу-
ло обов’язковим 
звичаєм святку-
вання, адже дів-

чата прагнули 
дізнатися про 
свою подальшу  
долю. Святого 

 З давніх-давен 
вечорниці були 
улюбленою роз-
вагою українсь-
кої молоді. 

Після того, як 
польові роботи 
та збір врожаю 
були завершені, 
хлопці та дівчата  
збиралися в од-
ній хаті, 
весело 
проводя-
чи час.  
Зазвичай, 
вечорни-
ці розпо-
чиналися 
на Анд-
рія ( 13 
грудня). 
Дівчата 
готували 
різноманітну 
смакоту: варени-
ки, паляниці, ма-
ківники, узвар. 

                Українські вечорниці 

Зміст номера: 

Андрія вони при-
прошували сло-
вами: «О, святий, 
добрий Андрію! 

Лише 
на тебе 
маю на-
дію! 

Дуже 
хочу я 
узнати, 

Звідки 
судже-
ного 
маю ви-

глядати». 

Досвітки дава-
ли молодій особі 
самореалізувати-
ся та  утвердити-
ся у суспільстві. 

 

Зверніть увагу! 

Українські вечорниці 

Пам’ять про Голодомор 

 

(Продовження на 
стор. 2) 

Українські вечорниці 2017 Ст. 1-2 

Календар грудневих свят Ст. 2 

Вшанування жертв Голодомору Ст. 3 

Зимонька прийшла! Ст. 5 
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вили дві п’єси 
С.Васильченка: «На пер-
ші гулі» та «Свекор». З 
них дізнаємося про осо-
бливості побуту та зви-

чаїв на-
ших пре-
дків.  
Майсте-
рна ак-
торська 
гра на-
стільки 
захопила 
присут-
ніх, що  

у кінці  зал вибухнув 
оплесками. 

Такими були українські 
вечорниці у ОНЗ 
«Вороньківський НВК». 

Шануймо, цінуймо та 
примножуймо українські 
традиції, щоб зберегти для 
нащадків! 

Мешко Владислава 

 

Ст. 2 В Е Л ИКА  П Е РЕ РВ А  

Українські вечорниці (продовження, початок на стор. 1) 

З метою збереження та 
примноження народних 
традицій, вечорниці прове-
ли у вороньківському бу-
динку культури.  

Кожен клас підготував 
українську пісню і танець. 
Учні затанцювали 
«Гречаники»,  
«Картопляники», 
«Завиванець», «Плескач», 
«Яків і очерет» та ін. Бать-
ки не стояли осторонь, у 
їхньому виконанні прозву-
чало безліч народних і су-
часних українських пісень. 

Актори драматичного 
гуртка «Барвінок» предста-

3 грудня - Всесвітній 
день комп'ютерної 
графіки, 

6 грудня  - День Збройних 
Сил України, 

10 грудня - 
Всесвітній 
день благо-
дійності,  
15 грудня –  
Міжнарод-
ний день 
чаю, 

 

19 грудня -  
День Святого Миколая. 

 

 

 

 

 

У грудні святкуємо: 
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  День вшанування пам'яті жертв Голодомору 
Згідно  з річним пла-

ном роботи 
школи на 
2017-2018 
н.р., та  з ме-
тою вшану-
вання  пам'я-
ті безвинно 
замучених 
голодом та 
політичними 
репресіями 
людей, вихо-
вання  в  учнівської  мо-
лоді  патріотизму, глибо-

кого  усвідомлення  при-
чин  та  наслідків  гено-
циду    українського  на-
роду в школі протягом 
тижня були проведені   
такі заходи:  
уроки  історії  
для учнів 7-11 
класах на  тему:  
«Голодомор  
1932 – 1933  ро-
ків» (провела 
Петренко Н.М., 
учитель історії 
та правознавст-
ва); учні 10-го 
класу разом зі своїм клас-
ним керівником Черкуно-
вою Валентиною Олекса-
ндрівною презентували  
стенд  «Жертви  голодо-

мору  та  політичних   ре-

пресій». На зустрічі з уч-
нями 10-го та 11-го кла-

сів  житель 
села Петре-
нко Павло 
Григорович 
поділився 
своїми 
знаннями 
про голодо-
мор, які ко-
лись йому 
передав   

його батько, Петренко 
Григорій Якович.                                         

Для  учнів  5-11 класів  
24 листопада була прове-

дена лінійка-реквієм, 
присвячена дню пам’яті 
жертв Голодомору 1932-
1933 рр. та політичних 
репресій «Страшні роки 

моєї України!», яку підго-
тували учні 11 класу 
та класний керівник 
Дігтяр Валентина Ми-
хайлівна. 

 Метою проведеного 
заходу було вшануван-

ня  пам'яті безвинно 
замучених голодом та 
політичними репресія-
ми людей, виховання в 
дітей особистіс-

них  рис громадянина Ук-
раїни, патріотизму, фор-
мування традиції вшану-
вання померлих і загиб-

лих. 
   Під час проведення лі-
нійки звучали записи 
класичної музики: 
«Реквієм» Моцарта, 

«Соната» Бетховена, 
Гімн «Боже, великий, 
єдиний». Одинадцяти-
класники знову змуси-
ли  кожного з присутніх 

згадати  про  страшні ча-
си Голодомору, замисли-
тись  над трагедією, що 
не оминула   жодну укра-
їнську сім’ю. Лінійка за-

вершилась скорботною 
хвилиною мовчання у па-
м'ять про загиблих у час 
Голодомору і не залиши-
ла байдужими серця уч-

нів та вчителів. 

Рябоконь В. П. 
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Ось і настала улюблена 
пора року всіх дітлахів. 
Сніжки, лижі, санчата, 
подарунки від Миколая, 
новорічна ялинка - це 
ще й неповний перелік 
того, чого вони  з нете-
рпінням чекали протя-
гом року. Діти весе-
ляться, а дорослі турбу-
ються, щоб зима мину-
ла вдало. 

Вже декілька років по-
спіль в Україні проходить 
акція під назвою 
«Збережи своє тепло». 
Тому люди, в тім числі й 
вороньківці, оформлю-
ють субсидії, чистять свої 
печі, утеплюють будинки, 
заклеюють вікна спеціа-
льною клейкою стрічкою, 
або замінюють старі де-
рев’яні вікна новими, су-
часними металопластико-
вими. Зараз кожен куб 
природного газу – на вагу 
золота, тому зберегти те-
пло у своїй оселі – найго-
ловніше для нас завдан-
ня.  Нікому не відомо, 
якою буде зима у цьому 
році, тому варто потурбу-
ватися про зимовий одяг. 
Теплі куртки, шарфи, ру-
кавички, шапки – неза-

Зимонька прийшла! 

В Е Л ИКА  П Е РЕ РВ А  Ст. 4 

мінні речі зимового гар-
деробу. Особливу увагу 

слід звернути на вибір 
взуття. Воно має бути те-
плим, зручним, із товс-
тою підошвою. 

Бурульки – винуватці 
багатьох нещасних випа-
дків. Взимку варто бути 
особливо обережним, ні в 
якому разі не можна хо-
дити попід дахами будин-
ків. 

За декілька тижнів роз-
почнуться довгоочікувані 
зимові канікули, тому 
слід пригадати правила 
безпеки. Більшість дітла-
хів беруть ковзани і смі-
ливо прямують  до річки, 
не думаючи, що лід може 
бути недостатньо замерз-
лим. Не варто так ризи-
кувати своїм життям. До 
річки чи озера потрібно 
йти разом із дорослими. 

Аби не захворіти, пот-
рібно зміцнювати свій 
імунітет. У боротьбі з 
безліччю різноманітних 

хвороб допоможе віта-
мін С, він міститься у 
цитрусових, квашеній 
капусті, калині з’їдаючи 
1-2 ложки меду, будьте 

впевнені: ви у безпеці. 
Чудовим противірусним 
засобом є часник і цибу-

ля, а від застуди вбере-
жуть трав’яні чаї.  

Нехай зима принесе 

нам лише приємні спога-
ди! 

Мешко Владислава 


