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                        Йде до нас Миколай…                                                
   Дев'ятнадцятого грудня - день святого Миколая. 
 Св. Миколай також відомий під     
іменами: Міколай, Міклаш, Йолупукі, Сейнт 
Ніколаус, Сантаклос, Фадер Крісмас, Пер Ноель, Сінтер 
Клаас.  Це найбажаніший день у році для 
дітлахів. Напередодні свята діти пишуть до нього листи 
зі своїми побажаннями і вкидають їх у поштову скриньку 
або кладуть за вікно і моляться до нього, просячи 
передусім здоров’я собі та батькам. У день перед 
святом згадують всі свої добрі і злі вчинки, зважують: 
чого більше. Чи буде подарунок, а чи, можливо, різка? 
Бо чемні діточки обов'язково знайдуть під подушкою подарунок, а неслухняні – прутик. Ця 
різочка є своєрідним попередженням дитині, що час задуматися над своєю поведінкою і 
виправитися.А в ніч на 19 грудня до кожної дитинки приходить Святий Миколай і кладе під 
подушку подарунки. 
            В сучасні часи з’явилась добра традиція – саме у день святого Миколая опікуватись 
сиротами та знедоленими дітьми, даруючи їм подарунки.  Ось і дітки нашої школи дочекались 
свята. Привітання почали надходити ще 18 грудня. Міжрайонна прокуратура за участю 
заступника прокурора області Козелецького Я. В. та міжрайонного прокурора Кириченка О. М. 
подарувала школярам телевізор. У відповідь школярі порадували гостей гарною піснею. 
           А 19 грудня школа зустрічала багаточисленних гостей: голову Звенигородської РДА 
Чередника М. І., голову Звенигородської райради Мельничука В. Д., заступника голови РДА 
Каюка Р. Я., начальника служби в справах сім’ї, молоді та спорту Борову С. В., начальника 
відділу освіти Звенигородської РДА Міненко І. Б., які  привітали дітей, подарували настільні 
ігри та солодощі.  
          Тепло й дружньо пройшла зустріч вихованців школи-інтернату зі  студентами 
Шевченківського коледжу, які  підготували театральний виступ, розповіли дітям про свято 
Миколая та подарували безліч гарних подарунків: йе були і іграшки, і спортивний інвертар, і 
канцелярське приладдя.  
          Того ж 19 грудня в школі-інтернаті  пройшла благодійна акція «Подаруй посмішку», яку 
провели учні Звенигородської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів  №3. Вони привітали дітей-
сиріт зі святом Миколая та вручили 13 іменних подарунків.           
          Ще один подарунок чекав на дітей від працівників РБК, куди учні  були запрошені на 
театральне святкове дійство «Завітав святий Миколай». Діти з цікавістю спостерігали за 
виставою, самі безпосередньо брали в ній участь, розповідаючи вірші, відгадуючи загадки та 
отримуючи солодощі від Миколая. 
        Після таких зустрічей наші дітки вірять в те, що день святого Миколая-це свято любові  і 
душевної теплоти. 
        Бажаємо всім, хто не залишився байдужим до дитячої долі, людського щастя, міцного 
здоров’я, Божої ласки, і нехай   це свято стане для всіх дітей святом Милосердя, святом 
Доброти, Прощення та Любові до ближніх. 
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              Ось так ми святкували день святого Миколая 
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                                                                   Шкільні  
                     новини   новини   новини   новини    новини   новини 
                                                                    грудня 
 
 

                                                                         
 
 
3 грудня  в нашій школі відбувся обласний семінар, який було 
проведено за програмою «Олімпійська освіта». Свої знання та 
ерудицію учні продемонстрували  під час брейн-рингу «Що я знаю про 
Олімпійські ігри?». Потім відбулися спортивні міні-ігри між 
вихованцями 6-7 класів нашої школи та Вільховецького НВК. Дуже 
сподобалася гостям семінару екскурсія навчальним закладом, під час 
якої вони відвідали фізкультурно-оздоровчий комплекс школи, а 
самим сміливим трапилася нагода зайнятися верховою їздою. 
 

                                                
 
 
 

                                                                         
 
6 грудня  8 клас під керівництвом Дудник Світлани Андріївни  
провів концерт-шоу  «Хочу в армію», присвячений  дню 
Української  армії. Розпочалось свято художніми номерами, а 
закінчилось солодким столом. На шоу було безліч цікавих 
конкурсів: «Одягаємось в армію», «Хто швидше надасть 
медичну допомогу», «Хто швидше з’їсть», стройовий конкурс, 
загадки на ерудицію. Переможцем конкурсів став «генерал» 
Грищенко Віталій. Діти залишились дуже задоволеними, а 
хлопці в повну міру відчули себе солдатами. 
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Як зустрічають Новий рік у світі? 

 З приходом Нового року люди в усьому світі пов'язують найкращі 
надії та сподівання, а отже зустрічають його весело й оригінально. 
Вітаючи усіх наших читачів з наступаючим Новим роком, наша 
редакція пропонує розповідь про новорічні традиції різних народів. 

Найбільш жаркий період року припадає на Новий рік в Австралії. У 
святкові дні вулиці і магазини Австралії заповнюються Санта-

Клаусами. Вони розносять подарунки (заробляючи, до речі, 15 австралійських доларів за 
годину) і їздять не на санях, а на віндсерфінгу. 

 

    В Аргентині за давньою традицією службовці різних закладів в 
останній робочий день року, що минає, викидають з вікон старі 
календарі, непотрібні відомості і бланки. У діловій частині столиці 
країни - Буенос-Айресі - вже до полудня тротуари і проїжджа частина 
густо вкриваються пухким шаром паперу. Ніхто не знає, як і коли 
виник цей звичай. Не обходиться і без казусів. Розповідають, що 
якось співробітники однієї з газет у розпалі свята викинули за вікно 
весь архів... 

 

Оскільки в Бірмі Новий рік настає у найбільш жаркий період, його 
прихід відзначається фестивалем води. Видовище досить потішне: 
зустрічні люди поливають одне одного водою з різноманітного 
посуду. Але на це ніхто не ображається, адже цей ритуал - свого роду 
побажання щастя у Новому році. 

 

У Греції існує звичай, за яким рівно опівночі глава сім'ї 
виходить у двір і розбиває об стіну плід граната. Якщо його 
зерна розлетяться по двору - у новому році сім'я житиме 
щасливо. Вирушаючи у гості, греки приносять з собою як 
подарунок покритий мохом камінь, і залишають його у 
кімнаті господарів. Говорять: "Нехай гроші господарів 
будуть такі ж важкі, як цей камінь".  

 

В Ірландії увечері напередодні Нового року двері 
будинків відчиняють навстіж, кожний бажаючий може 
увійти у будь-який будинок і стане там бажаним 
гостем. Його посадять на почесне місце, пригостять 
келихом хорошого вина. Гість не забуде при цьому 
сказати: "За мир у цьому домі і в усьому світі!" О пів на 
дванадцяту ірландці виходять на центральну площу, 
співають, танцюють, веселяться. 
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У Колумбії перед настанням Нового року виносять з 
будинків всі старі речі і спалюють. Крім того, тут 
вважається, що без стрільби, феєрверків і залпів свята не 
буває. Колумбійці роблять ляльок. Їх носять на довгих 
палках, читають смішні заповіти. Потім відкидають цих 
ляльок якомога далі, а опівночі заряди й порох, заховані у 
ляльках, починають вибухати. Вважається, що таким 
чином Старий рік, оповитий полум'ям і димом, 
розлітається, поступаючись дорогою року Новому. 

 

     У Мікронезії мешканці одного з островів щороку під Новий рік міняють імена. Робиться це, 
мовляв, для того, щоб збити з пантелику нечисту силу. 
Відбувається це так: прокинувшись 1 січня, члени 
сім'ї прикривають рота долонею і називають один 
одному своє нове ім'я. При цьому хтось із родичів 
щосили б'є в бубон, щоб злий дух ніяк не зміг підслухати. 
Якщо ж два одноплемінники зустрічаються 
десь у дорозі, то обидва сідають навприсядки і шепочуть 
своє ім'я на вухо один одному, при цьому з усіх сил 
б'ють палкою або долонею по землі. Ім'я кожен обирає собі сам, що призводить до 
різноманітних казусів. Так, одного року половину мешканців острова 
звали Майкл Джексон… 

     Виноградну лозу в багатьох країнах вважають символом достатку, 
щасливого сімейного вогнища. Тому в Португалії прийнято у 
новорічну ніч з кожним ударом годинника з'їдати по виноградині - 
дванадцять ударів, дванадцять заповітних бажань на кожний місяць. 

 

 

Коли стрілки годинника наближаються до 12-ї господар будинку в 
Шотландії мовчки відчиняє двері і тримає їх відчиненими до 
останнього удару: у такий спосіб він випускає старий рік і впускає 
новий. Гості приносять шматочки вугілля, кидають їх у сімейний 
камін і бажають, щоб вогнище у цьому каміні палало якнайдовше. 

      Новий рік вважається найбільшим святом в Японії. Адже це свято 
триває аж 7 днів! На цей час більшість підприємств взагалі 
зачиняються. Новий рік зустрічають не опівночі, а зі сходом сонця. 
Дзвони буддійських храмів відбивають 108 ударів, проголошуючи 
народження Нового року. Цифра ця не випадкова: японці вважать, що 
у людини буває шість вад (жадібність, злість, дурість, легковажність, 
нерішучість і хтивість). Кожна з них має 18 різних відтінків мірою 
ударів дзвона відбувається поступове очищення від вад. З останнім 
ударом належить лягати спати, щоби встати перед світанком, вийти на вулицю і зустріти 
Новий рік з променями сонця, що сходить. 
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                    Поетична світлиця 

                           Якою я побачила зиму на прогулянці 
Рання зима…Ще зовсім не холодно, і так хочеться 
вибігти погуляти! Зиму на прогулянці я побачила 
не такою зимою, як стара, холодна та жорстока, 
яка вбиває пташок та звіряток, насилає хвороби 
на людей та не дає навіть носа висунути на 
вулицю. Це була лагідна дівчина, яка припорошує землю снігом. Ця 
зима була вдягнута в пухнасту білу шубку. Вона не прилетіла без 
запрошення, безжально вбиваючи нещасних звіряток, які не 
встигли сховатися. Вона опустилась на землю білим лебедем, 
вкриваючи дерева та кущі пухнастим стильним одягом. Рожевим 

носиком цього лебедя була прибита морозцем калина, горобина та глід. Особливо зима, 
мабуть, любить ялинки, бо саме їх вона прикрасила найдужче. Стоять такі собі красуні, 
розписані білосніжними візерунками. А берізки наділи на себе тендітні інієві прикраси і 
туляться одна до одної.Як прийдеш до лісу, так і побачиш чарівну казку, з якої і повертатися не 
хочеться. 
                                                                                                                        Учениця 7 класу Бойко Поліна. 
 

                                                                       
 
 

 
Ось і він до нас спішить, 
Умить прилетить. 
Все буде таке незвичне, 
Гарне й новорічне. 
Щастя будемо бажати, 
Танцювати і співати, 
Будемо ми всіх вітати. 
Щастя й радість дарувати. 
 
 
                                                                                                  Учениця 8 класу Чорнобровкіна Оксана 
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Напередодні новорічних свят кореспонденти нашої газети вирішили дізнатися 
деякі подробиці з життя вчителів. 

 
          Першою поділилася своїми думками Пшенична Людмила Вікторівна. 
 

Кор.: -Скажіть, будь ласка, Ви відчуваєте наближення 
новорічних свят? 
Л. В.: -Я думаю, що наближення Нового року відчуває кожна 
людина, адже це свято, від якого завжди очікуєш дива. 
Кор.: -З ким, зазвичай, святкуєте Новий рік? 
Л. В.:-Це свято зустрічаю в колі сім’ї та друзів. І цей рік також 
не буде винятком. Крім того, 31 грудня у старшого сина-день 
народження. Тому Новий рік для мене-подвійне свято. 

Кор.:-Чого Ви очікуєте від 2014 року? 
Л. В.:- Стабільності, благополуччя, здійснення мрій. 
Кор.:-Що хочете побажати учням в Новому році? 
Л. В.:-Найперше-здійснення всіх мрій, взаєморозуміння, гарних оцінок, здоров’я, 
удачі, хороших друзів. 
Кор.:-Дякуємо Вам за бесіду. 
 
 
     Відповіді на такі ж запитання ми отримали від Дудник Світлани Андріївни. 
 
Кор.: -Скажіть, будь ласка, Ви відчуваєте наближення 
новорічних свят? 
С. А.:-Дуже відчуваю! Наближення новорічних свят 
асоціюється з закінченням І семестру: купа 
неперевірених зошитів, контрольних робіт, велика 
втома. А ще- приємні клопоти при виборі подарунків 
для дітей, внука, складання меню на святковий стіл. 
Чекаю з нетерпінням приходу Нового року! 
Кор.: -З ким, зазвичай, святкуєте Новий рік? 
С. А.:-Новий рік-родинне свято, тому, зазвичай, святкую його в сімейному колі. 
Кор.:-Чого Ви очікуєте від 2014 року? 
С. А. :-В основному, стабільності. 
Кор.:-Що хочете побажати учням в Новому році? 
С. А.:-Здоров’я, творчого натхнення, розуміння від батьків і друзів. 
Кор.:-Дякуємо !  
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             У січні святкують свій день народження: 
Зеленюк Наталія Володимирівна 
Чайковська Лариса Михайлівна 

Щур Василь Володимирович 
Ставенко Наталія Петрівна 

Грущинська Валентина Михайлівна 
Сауляк Віктор Анатолійович 

Дружбінська Надія Василівна 
Кармазин Світлана Вікторівна 
Муленко Зінаїда Михайлівна 

 
Учнівський колектив школи-інтернату вітає вас зі святом! 

Бажаємо нашим іменинникам завжди зберігати душевну молодість, 
адже молодість - це чудовий стан очікування прекрасного, це 

відчуття, що все можливо, все  під силу. Бажаємо вам здоров'я, 
щастя, хай завжди вас  супроводжують успіх і удача! 
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Учнівський колектив школи-інтернату  
вітає всіх працівників школи з Новим 2014 роком 

 та Різдвом Христовим! 
 
 

Бажаємо вам міцного здоров’я, добробуту, благополуччя 
 і Божої благодаті! 

Нехай рік Новий буде для вас багатим на добро, щедрим на успіхи і 
вдачі! Бажаємо, щоб ваша праця завжди була потрійною і корисною, 

а успіхи – вагомими та переконливими! 
Прийдешній рік хай буде світлим, щасливим та мирним, а Різдво 
Христове наповнить серце любов’ю, надією і вірою! Щастя вам, 

подальших професійних досягнень, миру і злагоди в сім’ї! Тепла і 
світла в вашій оселі! 

 

 

 

 

 

 

 

 

10


