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23 грудня 2019 рік Прийшла зима. Ви-
пав перший. сніг, 
настали морози. Всі 
господарські роботи 
закінчено. Набли-
жається період під-
готовки до Нового 
року та Різдва. Ста-
родавнім звичаям та 
святам пощастило 
дійти й до нас. Саме 
про них ми зараз 
поговоримо. Все 
розпочинається з 
4 грудня – зі свя-
та Введення в 
храми Пресвятої 
Богородиці. Цей 
день віщує, яким 
буде наступний 
рік: урожайним 
чи ні, теплим 
або холодним. 7 
грудня – свято 
Великомучениці 
Катерини. З дав-
ніх легенд відо-
мо, що у 17 ро-
ків дівчина 
прийняла християн-
ство, за що її кату-
вали кілька днів, 

вимагаючи відмови-
тися від  віри. Кате-
рина загинула, але 
за свої страждання 
та вірність отрима-
ла пошану. Свято 
Катерини – день 
дівочої долі. Саме 
тоді дівчата воро-
жать і просять кра-
щої долі. Ці тради-
ції дійшли й до нас. 
З самого ранку кра-

суні йшли до саду і 
співали пісню, яка і 
закликала майбутнє 
до них. День Свято-
го Андрія припадає 
на 13 грудня. Давня 
легенда говорить, 
що хлопець спові-
дував християнство 
у самому Царгоро-
ді. Хоч Андрій Пер-
возваний – це хрис-
тиянський святий, 
але народні традиції 
звичаї і обряди, 
приурочені до цього 
свята, мають язич-
ницький характер. З 

давніх-давен у ніч 
перед «Андрія» дів-
чата ворожать. Ще з 
самого вечора, коли 
всі сходяться до ха-
ти, вони печуть спе-
ціальний хліб – не-
великі круглі тісте-
чка з білого борош-
на. Після того, як 
дівчата випечуть 
калиту, розклада-
ють їх рядочком. 
Після цього впуска-
ють собаку, який не 
їв нічого цілий 
день. Голодний пес 
біжить до смаколи-
ків. Яку першу ка-
литу з’їсть, та дів-
чина першою вийде 
заміж. Є безліч різ-
новидів гадання на 
«Андрія», але най-
частіше робили са-
ме так. 19 грудня – 
день Святого Мико-
лая- мабуть, найочі-
куваніше свято для 
дітей. В народних 
легендах Миколай – 
це захисник, до яко-
го звертаються у 
біді. Ще за дідівсь-
ких часів свято від-
значали пишно, 
урочисто. Увечері 
скликали гостей до 
святкового столу. А 
діти заздалегідь пи-
сали листа Святому 
Миколаю, в якому 
висловлювали всі 
свої бажання та 
мрії, а вже зранку 
дітвора знаходила 
подарунки під свої-



день. Бажаємо всім гар-
ного настрою в майбут-
ньому році!  

Кобзар Аліна, учениця 
8-А класу 
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ми подушками.  Ось таким ці-
кавим і багатим на свята є гру-

День див і усмішок 
також дуже старалися слуха-
тися в цьому році. 

Ісай Ліна, учениця 7-А класу 

-Я бажаю, щоб у кожен буди-
нок завітали мир та злагода. 

Шафорост Юлія, учениця 7-
А класу  

-Я бажаю нашій країні миру, 
щоб всі святкували 19 грудня 
разом, щоб усі хворі дітки 
хоча б на мить забули про 
свої турботи й віддалися свя-
ту. 

Казмірчук Віталіна, учени-
ця 7-А класу\ 

А ми сподіваємось, що всі 
мрії наших учнів будуть здій-
снені Святим Миколаєм. 

Василець Олександра, уче-
ниця 11 класу 

щоб ми більше спілкувалися 
один з одним. 

Казмірчук Віталіна, учени-
ця 7-А класу 

-Я хотіла б отримати квиток у 
кругосвітню подорож та пої-
хати у неї разом з усією сім’-
єю. 

Шафорост Юлія, учениця 7-
А класу  

-А що б ви побажали 
отримати всім дітям 
та дорослим в нашій 
країні отримати в пода-
рунок від Миколая? 

-Дорослим я б хотіла побажа-
ти віри в те, що Миколайчик 
прийде й до них, адже вони 

Скоро 19 грудня – це день 
див - день Святого Миколая. 
Саме цього свята Миколай 
заходить до всіх дітей у гості. 
Слухняним він приносить по-
дарунки, а неслухняним – рі-
зочку. Цей день дарує дива не 
лише для дітей, а й для доро-
слих. В кожну сім’ю він при-
носить злагоду та мир. За тра-

дицією, ми вирішили дізнати-
ся - що ж учні хочуть отрима-
ти від Святого Миколая в по-
дарунок. 

-Я б хотіла, щоб уся моя сім’я 
отримала порцію новорічного 
настрою та повірила в дива.   

Ісай Ліна, учениця 7-А класу 

-Я хочу проводити більше 
часу разом з моєю родиною, 
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О святий, добрий Андрію! 

Я лишень на тебе маю на-
дію. 

Дуже хочу знати, 

Звідки нареченого маю ви-
глядати? 

Саме такими словами колись 
дуже давно наші предки роз-
починали вечорниці. Проте 
сьогодні старовинні традиції 
відроджуються. Тому 29 ли-
стопада в актовому залі 
школи було проведено свято 
українських вечорниць. Взя-
ти участь у ньому мали змо-
гу учні всіх класів. Навіть 
найменші долучалися до цієї 
цікавої ініціативи. Такий 
захід відбувається у школі 
не вперше, тому вже є тра-
дицією. Саме вечорниці є 
одним із найбільших моло-
діжних свят. Проводили такі 
гулянки ще в дохристиянсь-
кі часи, але згодом на чолі 
всіх незаміжних дівчат став 
Андрій Первозваний. Ритуа-
ли, що відбувалися у ніч з 12 
по 13 грудня, були спрямова-
ні на любовні справи та при-
ваблювання нареченого. Це 
день, коли молодь могла від-
почити від тяжкої роботи та 

емоційними, школярі впора-
лися зі своїм завданням. По-
казали і танцювальні номери, 
серед них були й старовинні 
танки. Зокрема «Картошка», 
танець з хустками та інші. 
Адміністрація школи підготу-
вала для учнів цікаві тематич-
ні конкурси.  І на «конях» 
стрибали, і на майбутнього 
нареченого «гадали», і навіть 

калиту кусали. Атмосфера 
була справді святковою. 
Не залишалися осторонь і 
батьки, які теж виступили 
з українськими піснями та 
підтримували своїх дітей 
протягом усього свята. 
Мені здається, що у сучас-
них реаліях дуже важливо 
повертатися до свого ми-
нулого та відроджувати 
традиції предків. Ось так 
цікаво розпочали зимові 
свята. А далі нас чекає 
Миколай, Новий рік, Різд-

во Христове, Водохреща. Ві-
таю всіх із прийдешніми свя-
тами!  

Мешко Владислава, учениця 
11 класу 

поринути у містичний світ 
кохання. До будинку, де зби-
ралися юнаки та дівчата, зно-
силося багато смаколиків: 
вареники, пиріжки, коржики, 
калита. Всі співали, танцюва-
ли і потім ворожили. Наші 
учні цього року також мали 
завдання: підготувати танцю-
вальний номер та уривок з 
вистави українського класи-

ка. Було продемонстровано 
уривки з таких творів: «На 
перші гулі», «Свекор», «За 
двома зайцями», 
«Підбрехач», «Вечори на ху-
торі біля Диканьки», 
«Сватання на Гончарівці». 
Виступи були надзвичайно 

Скарбниця українських традицій 

В нашій  школі можна отри-
мувати не лише оцінки, а ще 
й море позитиву.  Вчителька 
зарубіжної  літератури Окса-
на Височанська довела це, 
провівши майстер-клас з ви-
готовлення новорічних прик-
рас. У колективі панувала ма-
гічна атмосфера свята. Діти 
створювали її своїми руками 
та хорошим настроєм. До 
майстер-класу долучилися й 
учителі, які хотіли хоча б на 
хвилинку поринути в дитинс-
тво. Було цікаво спостерігати 
за зосередженими учнями і 

Рецепт новорічного настрою 
вчителями, їх співпрацею. 
Серед хенд-мейд іграшок мо-
жна було зустріти шапочки, 
гірдянди з паперових ялинок, 
скляні кулі, прикрашені ши-
шки і багато інших цікави-
нок. Редколегія газети також 
взяла участь у даному заході. 
Поки на нашій землі немає 
снігу, всі шукають способи 
створення новорічного на-
строю. Одним із таких скори-
сталися й ми. Ну і звісно ж, 
під час та після майстер-
класу діти зробили купу фото 
на пaм’ять зі своїми іграшка-

ми.  

Василець Олександра, уче-
ниця 11 класу 
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Ось і завершився сезон 
шкільних олімпіад. Час підсу-
мувати всі остаточні резуль-

тати. У цьому наші учні в ці-
лому представили нашу шко-
лу гідно – всього 21 призове 

місце (2 перших, 6 других, 13 
третіх) Серед призерів хоче-

ться відзначити таких учнів: 
Мешко Владиславу (1 місце з 

біології, 3 місце з української 
мови та літератури), Шармар 
Анну (2 місце з математики, 3 

місце з біології), Кобзар Алі-
ну (2 місце з географії, 3 міс-
це з історії), Давиденка Рома-

на (3 місце з історії, 2 місце з 
біології), Стрільник Анну (1 
місце з правознавства, 3 міс-

Про навчальні успіхи наших учнів 
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це з географії), Слєпченка 
Артура (3 місце з математики 
та фізики), Сеник Миколу (3 

місце з математики та правоз-
навства), Ісая Олексія (3 міс-
це з фізики та математики). 

Доцільно буде згадати й про 
учнів з одним призовим міс-
цем: Чернікова Артема, Ісай 

Ліну, Григорів Анастасію.  

 

Заступник директора Подо-
линний М.М. задоволений 

результатами і зазначив, що 
головне – серйозно ставитися 
до таких заходів, самовдоско-

налюватися та наполегливо 
працювати. Вітаємо наших 
здобувачів знань з їхніми ма-

ленькими перемогами та ба-
жаємо нових звершень! 

Василець Олександра, уче-

ниця 11 класу 

 


