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       6 грудня - День Збройних Сил України. У цей день ми вітаємо усіх військових, солдат, які у 

лавах Збройних Сил України служать справі зміцнення обороноздатності та підвищення 

безпеки нашої держави. 

     За плечима військових Збройних Сил України славні традиції предків, великі звитяги 

козацтва, наших дідів і прадідів. У пам'яті сьогоднішніх і майбутніх нащадків назавжди 

збережуться подвиги багатьох поколінь воїнів-захисників, їх безмежна відданість і любов до 

рідної землі, мужність та героїзм. 

   З цим прекрасним святом привітав учителів-чоловіків жіночий колектив школи-інтернату. У 

програмі були щирі  привітання, теплі  побажання та веселі конкурси-розваги. 

 

          

     

 

         

 

 

              Зі святом, дорогі чоловіки! 
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    День народження — це день, коли народилась певна особа, від цього дня 

починається відлік віку цієї особи. День народження більшість людей 

справляють як свято, оскільки у цей день людина стала на рік старша від 

попереднього дня народження. Людина, у якої цей день є днем народження, 

називається іменинником.  

    В нашій школі традиційним є свято -  День Іменинника, який 

проводиться двічі на рік. 11 грудня учні разом з вихователем Зеленюк 

Наталією Володимирівною святкували День осінніх та зимових 

іменинників.  На святі лунали побажання іменинникам від їхніх друзів, проводились цікаві 

конкурси, в яких учні взяли активну участь. Осторонь не залишились ні самі винуватці, ні гості 

свята. На завершення іменинників чекав традиційний солодкий стіл та гарні подарунки. 
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                                                                    Шкільні  
                        новини   новини   новини   новини    новини   новини 
                                                                    ГРУДНЯ 
 

                                                                        

      

     

  21 грудня в м. Черкасах відбулися Всеукраїнські змагання з легкої 

атлетики. Успішно виступили учні нашої школи. Максим Вітренко посів 

ІІ місце з бігу на 1500 м, установивши особистий рекорд 5хв.11,7сек. 

Сергій Сапон на цій же дистанції був п’ятим з результатом 5 хв.27,5 сек. 

**************************************************************    

     В м. Шполі відбувся турнір з міні-футболу на призи компанії «ЛНЗ» 

серед дитячих команд 2007-2008 р.н. Команду було сформовано з учнів 

першого класу нашої школи. Це були їх перші змагання в житті. Перша  гра була з командою 

«Зірка» Кіровоград.  Наші виграли з рахунком 8 : 6. На жаль другу гру наша команда програла 

більш досвідченім і старшим футболістам з команди ДЮСШ Шпола. В підсумку наші юні 

футболісти посіли друге місце. Їх було нагороджено грамотами і солодощами. За команду 

виступали Ваня Мельниченко, Женя Козлов, Денис Безпалий, Стів Ісаков, Назар Вовненко, 

Владислав Коваленко, Остапенко Артем, Артем Шиян. 

 

                                                                        

 

     З 08 по 12 грудня цього року в нашій школі проходив Всеукраїнський 

тиждень прав людини. Серед  учнів 7 – 8 класів проведено конкурс 

малюнку «Мої права»; учні 9 класу взяли активну участь у правовому 

брейн – рингу з питань прав людини та прав дитини. Учні 10 – 11 класів 

змагалися у творчому конкурсі творів-ессе «Права людини в сучасному 

світі». 

 

                                                                        
 

 

 

      16 грудня на базі нашої школи відбувся районний конкурс малюнку 

«Подаруй свою мрію про мир»,  організаторами якого стали відділ освіти 

та кредитна спілка «Кредит Союз».  Учні Усевич А., Курченко А., 

Утятнікова Д., Уманська К., Дубова О., Гербич А., Козубняк А. взяли 

активну участь в конкурсі та отримали подарунки від організаторів 

конкурсу.  
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      Тринадцятого грудня - День святого Андрія Первозванного. 

Стародавня християнська легенда каже, що апостол Андрій Первозванний 

проповідував християнство в самому Царгороді, на побережжях Чорного моря та 

в околицях нашої столиці - Києва. 

Хоч Андрій Первозванний - християнський святий, але в народній традиції звичаї 

і обряди в цей день мають дохристиянський характер: угадування майбутньої 

долі, заклинання, ритуальне кусання "калити". 

В народі ще це свято називають Калита. Воно вважається парубочим святом, 

оскільки у Андріївську ніч парубкам дозволено бешкетувати і робити різні збитки, а дівчата цієї 

ночі можуть дізнатись свою долю. За традиціями наших предків, дівчата та хлопці сходилися до 

однієї хати ввечері 12-го грудня. Жартували, оповідали цікаві історії та грали в різні ігри, а в 

ніч з 12-го на 13-е грудня ворожили.. Про все це розповіла учням 5 та 9 класів господиня 

вечорниць, які відбулися в школі 12 грудня, Сауляк Інна Володимирівна. Дівчата ворожили на 

чобітках, на полінцях, на смужках паперу, дізналися, які вони будуть господині, потім 

куштували вареники та дізнавались, якими будуть їхні чоловіки. Не залишились без ворожіння і 

хлопці. А наостанок кусали традиційну  калиту.  
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      Ліс – безцінний дар природи. Він є надійним захисником полів, 

лугів, пом’якшує клімат, поліпшує водний режим, захищає від 

суховіїв та пилових бур, водойми оберігає від замулювання та 

пересихання.  Ліс – величезна фабрика цілющого повітря. Це легені 

наших міст і сіл. Ліс  прикрашає землю, годує і зодягає людину, дає їй 

тепло і будівельний матеріал для житла. Але, на жаль, великих збитків 

лісам завдає недбале ставлення людини до лісових насаджень, 

особливо в переддень Новорічних свят. Кожна людина хоче мати найкращу і найбільшу ялинку. 

Люди! Подумайте! Лише одна ялинка очищає повітря, яким дихає людина цілий рік. То чи 

варто її рубати, а потім після свята викинути? Краще прикрасьте свій дім штучною ялинкою, 

композицією, зробленою власноруч. Так вирішили учні школи-інтернату і провели 

загальношкільну акцію «Збережи ялинку», організатором якої стала А. М. Проценко-вчитель 

біології та природознавства. 

    Діти разом зі своїми батьками приклали чимало зусиль, щоб виставка, на якій було 

презентовано біля шестидесяти штучних ялинок,  радувала око бажаючим потрапити в 

"казковий та чарівний ліс".  У ці передноворічні дні з дітьми були проведені бесіди про те, яку 

шкоду для природи створює людина, вирубуючи молодих красунь-ялинок і діти зробили 

висновок, що краще ходити в ліс і там милуватися і насолоджуватися прекрасним витвором 

природи - вічно зеленим деревом - ялинкою!  

     Тож нехай свята будуть веселими, а ліси Черкащини – пишними і зеленими! 
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    «Нехай в Україні буде мир!», «Допоможемо бійцям!», «Повертайтесь 

додому живими!» — ці та інші лозунги чуємо щодня на роботі, на вулиці, 

у соцмережах. Люди збирають кошти, відправляють ліки, речі й листи в 

зону АТО, з радістю зустрічають своїх героїв, котрі повернулися зі Сходу.    

Не став винятком і колектив нашої школи, як учнівський,  так і 

вчительський. 

   Вже чотири місяці  школа проводить різноманітні заходи в рамках акції «Допоможи воїну». У 

вересні було  

проведено  осінній 

ярмарок, виручені 

кошти з якого було 

віднесено у пункт 

збору для 

безпосередньої 

передачі у зону 

АТО.  

 

 

 

     

     У жовтні діти збирали гроші на допомогу бійцям АТО, малювали малюнки з побажаннями 

якнайшвидше 

повернутися додому та 

писали листи. 

      У листопаді 

відбулася зустріч 

школярів з 

випускником нашої 

школи, а нині 

солдатом АТО, 

Василем Назаренком, 

через якого були передані дитячі малюнки та листи воїнам-патріотам. 

 

 

 

    В грудні  для того, щоб відчути потребу бійців і пропустити її через себе, учням було 

запропонован

о виконати 

роботу з 

плетіння 

захисних 

маскувальних 

сіток. Такі 

сітки ми 

розмістили на 

спеціальних  

стендах у 

вестибюлі 

школи, щоб кожен – учні, педагогічні працівники чи просто небайдужі люди – зміг долучитися 

до плетіння цього захисного спорядження. 
                                 (продовження на стор. 8) 
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А напередодні Новорічних свят було проведено передноворічний ярмарок, зібрано кошти учнями та 

вчителями, а 

також  новорічні  

подарунки – 

продукти, одяг, 

теплі шкарпетки 

та рукавиці. Все 

це з найщирішими 

побажаннями було 

відправлено 

нашим дорогим 

захисникам. 

 

 

              

 

 

Нам невідомі всіх їх імена, 

Хто їх чекає, хто за ними плаче, 

Де їхній дім, як їм болить війна, 

Яке в них серце - щире чи терпляче. 

Як страшно їм, коли усе горить, 

Коли руїни, смерть перед очима, 

І як в бою важлива кожна мить, 

Які в них білі крила за плечима. 

Нам невідомі мрії й здобуття, 

Всі їхні рани, всі слова прощання, 

Вони - солдати, що кладуть життя, 

Заради нас і мирного світання. 

І без імен помолимось за них, 

За трошки вдачі світлої, простої. 

В час зрад страшних і втрат таких гірких, 

І без імен вони для нас- герої. 
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   Веселі та цікаві 

факти про Новий Рік 
 Як Ви думаєте, що сучасні 

діти в листах Дідові Морозу, 

найчастіше просять? Правильно 

— комп’ютер! А офісні 

працівники більш спритні і 

просять заморозити їх 

начальника. 

  Установка ялинки в наших будинках, увійшла в звичай 150 років тому. 

  Уже 35 років 31 грудня по ТБ показують культову картину радянських 

часів 

 « Іронія долі  або з легкою парою ». 

  А знаєте, навіщо запускають феєрверки на Новий Рік? Це теж цікавий факт, 

а вся справа в тому, що раніше вірили, що шум і вогонь який створює 

феєрверк, відлякує  злих духів і привидів. 

  Батьківщиною знаменитого Діда Мороза є Великий Устюг, це одне з 

найбільш древніх міст Вологодської області. 

  У австралійців на новорічному столі повністю відсутня дичина! 

  Румуни називають Новий Рік «малим Різдвом». 

  Перша електрична гірлянда була запалена у 1895 році в Америці. 

  Південній півкулі не пощастило в плані новорічної атмосфери, оскільки 

Новий Рік у них  припадає на середину літа, і вони замість  ялинок  

наряджають евкаліпти. 

 Італійці вважають, що перед зустріччю Нового року необхідно позбутися 

всього старого і непотрібного, тому 31 грудня опівночі більшість італійців 

викидають старі речі у вікно. 

 Традиція ліпити Сніговика з’явилася в XIX столітті і жива донині. 

Класичний Сніговик має наступні атрибути: мітла, відро на голові і морквина 

замість носа 

 Найбільшу у світі скляну ялинку було встановлено у 2007 році  на 

венеціанському острові Мурано. Саме тут уже кілька останніх століть 

розташовані майстерні художнього скла. Цю скляну красуню запроектував 

відомий майстер шедеврів венеціанського скла Сімоне Ченедезе. Ялинка має 

сім із половиною метрів заввишки та три метри в діаметрі. Її вага становить 

три тонни. Митець заявив, що його творіння є «сучасною інтерпретацією 

святкових традицій і символів». 
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         У грудні святкують свій день народження: 
 

Волощук Оксана Володимирівна 
Іванчук Лариса Григорівна 

Янішевська Марія Василівна 
Овсеп’ян Лариса Станіславівна 

 
        Учнівський та вчительський колектив 

 школи-інтернату-спортивного ліцею вітає вас зі святом! 
Прийміть наші щирі вітання з Днем народження. Бажаємо вам 

здоров'я, щастя, успіху та натхнення у справах. Нехай рідні завжди 
оточують вас любов'ю та розумінням, а колеги — повагою. 

Сподіваємось, що все це стане запорукою вдачі та радості вашого 
життя. 
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Учнівський колектив школи-інтернату  

вітає всіх працівників школи з Новим 2015 роком 
 та Різдвом Христовим! 

 

З Новим роком! З Новим щастям! Нехай рік принесе удачу в справах, 

а в сім'ю - достаток, мир і спокій. Нехай здійсняться найзаповітніші 

мрії. Любові, здоров'я та радості! Побільше посмішок і веселого 

настрою! Традиційно від нового року ми очікуємо великих змін. Так 

нехай ці зміни виявляться яскравими, барвистими і трохи казковими! 
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