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З 27 листопада 2017 року по 12 грудня 2017 року у Звенигородській 

загальноосвітній школі-інтернаті І-ІІІ ступенів – спортивному ліцеї 

проходила щорічна акція «16 днів проти насилля». Мета акції – 

привернути увагу учнів, громадськості до проблеми насильства в сім’ї, 

жорстокого поводження з дітьми, рівних прав чоловіків та жінок, а також 

збільшити розуміння та обізнаність про проблему насильства та шляхи її 

вирішення, сприяти утвердженню ненасильницької ідеології в 

українському суспільстві взагалі, освітній сфері зокрема. 28.11.2017 року 

учні 6 класу виступили на загальношкільній лінійці з виступом-

презентацією «Світ без насилля», яку підготували разом з соціальним 

педагогом Л.А.Дивнич; а учні 10 класу – розповіли про червону стрічку – 

символ боротьби зі СНІДом, а також її історію. Проведено анкетування 

учнів, де головним питанням було: «Поширення та форми насильства в 

школі». 29.11.2017 року найактивніші волонтери школи, учні 9 класу: Соловей Софія та Ополончик 

Дарія разом з соціальним педагогм Л.А.Дивнич взяли участь у семінарі «Знати сьогодні, щоб жити 

завтра». З дітьми спілкувалися люди, які живуть з ВІЛ, лікар-нарколог, лікар-гінеколог, а також 

була проведена акція «Червона стрічка», метою якої було дізнатися у перехожих, що вони знають 

про ВІЛ, СНІД, поділитися з ними своїми знаннями, а також запропонувати одягнути червону 

стрічку. 

29.11.2017 року учні 6 класу та соціальний педагог провели акцію 

«Дружні долоньки єдності», під час якої поділилися своїми думками 

щодо того, якою повинна бути толерантна особистість та розмалювали 

малюнки з долоньками різними кольорами та висловами щодо дружби і 

терпіння по відношенню один до одного, протистоявши таким чином 

насиллю та жорстокому поводженню. 

30.11.2017 року учні 8 та 9 класу написали соціальний диктант на тему 

«Насилля в сім’ї», в якому були підняті важливі питання внутрішньо 

сімейних відносин, зокрема, відношення батьків та дітей. 

01.12.2017 року діти нашої школи та педагоги із задоволенням 

долучилися до акції «Червона стрічка», одягнувши її, цим самим 

висловили солідарність та розуміння ЛЖВС. 04.12.2017 року діти з 

особливими освітніми потребами разом з соціальним педагогм 

Л.А.Дивнич взяли участь у районному фестивалі «Повір у себе», 

підготували малюнки та вироби. Чудове дійство, ігри та подарунки 

підняли дітям настрій. 

 

 
Для учнів 10 та 11 класів практичним психологом школи Ткаченко Н.В. було організовано зустріч з 

психологом Звенигородського відділу поліції Шолох О.О., яка провела дискусію на тему: «Ні, 

наркотикам». Основне важливе та болюче питання дискусії – це наркоманія та шляхи її подолання і 

запобігання. Велике значення надалося морально – правовому 

вихованню сучасної молоді, а також тим негативним наслідкам, які 

виникають при вживанні людиною наркотиків. 

 Відбулася зустріч з Винарською О.Л. (центр надання безкоштовної 

правової допомоги). Учні 8,9 класів переглянули та обговорили 

фільм «Життя на продаж». 

 

 

 

 

«16 днів проти насильства» 



 

Із часом усе змінюється, не виключенням є і традиції. Сучасність поступово витісняє знані нашими бабусями і 
дідусями звичаї і обряди, видозмінює їх, певною мірою трансформує на новий лад. Багато чого відходить у 
минуле і залишається лише пам’яттю, згадкою про життя наших предків. Звенигородська школа-інтернат 
вирішила відкрити скриню українського фольклору, зокрема, зануритися в атмосферу Андріївських 
вечорниць. 
3 давніх-давен 13 грудня Україна святкує День святого Андрія Первозванного. І хоч Первозванний – це 
християнський святий, учень Христа, апостол, який проповідував християнство, але народні традиції, звичаї 
та обряди в день цього святого мають стародавній дохристиянський характер закликання, ворожіння, 
ритуалу з “калитою”. Ця давня традиція частково призабута сьогодні. 
 

      Вчитель зарубіжної літератури Дудник С. А. організувала й провела 
разом з учнями 5 класу свято «Вечорниці на Андрія». Діти показали 
театралізовану постановку вечорниць: розповідали гуморески, 
ворожили, співали, танцювали та кусали калиту. Учням колоритно 
вдалося розкрити обрядовість свята на Андрія Первозванного, яке 
завжди вирізнялося таємничістю та загадковістю, а саме дійство було 
наповнене веселощами, піснями, жартами. А ще були вітання двом 
Андріям – п’ятикласникам з днем Ангела, яким Світлана Андріївна 
приготувала невеличкі подарунки. 
Після веселого дійства учні пригощалися варениками, смачною 

випічкою, цукерками та фруктами. Свято було наповнене задушевним та жартівливим настроєм і, звичайно, 
отією щирою українською гостинністю, яка, певно, найбільш притаманна саме нашому народу. 
 

       Справжнє дійство «Калити» відбулося у Звенигородській ЗОШ-інтернаті 
І-ІІІ ступенів-спортивному ліцеї, яке організували та провели вчитель 
біології Проценко А. М. та педагог-організатор Куценко Н. В. Гостями 
заходу стали учні 9-11 класів та вчителі. 
Вони поринули у захоплюючий світ 
українських звичаїв та традицій. Перед 
ними ожили ігри та забави молоді, 
обряд кусання калити. Також діти із 
задоволенням посмакували смачними 

варениками. Дійство супроводжувалося жартами, танцями, піснями та 
гарним настроєм. Міцний наш рід, жива у ньому пам’ять про минуле. Ми 
переконані, що подібні заходи необхідно проводити частіше, розповідати 
дітям про обряди і традиції дідів-прадідів, відтак зберігати і розвивати 
культурну спадщину нашого народу. 
 

    Ще одне традиційне дійство провела вихователь Зеленюк Н. В. Воно 
відкрилося із зустрічі господині з дівчатами, які співали, розпитували про 
свято, ліпили вареники з капустою, готували інші страви та ласощі. 
Щойно дівчата почали ворожити на свою дівочу долю з допомогою чобітків, 
до світлиці постукали хлопці. З 
веселими жартами дівчата нарешті 
впускають їх до оселі. Хлопці також 
співають українських народних 
пісень, розповідають небилиці, 
жартують, смакують варениками. 
    Отак ожили перед нами ігри і 
забави нашого народу. Тепер 

головне, щоб вони і надалі не пішли у забуття. Тож бережімо цю 
прекрасну, невичерпну скарбницю. У ній розум, кмітливість, гумор, 
надія і світло завтрашнього дня. 

  

 

Вечорниці на Андрія 



 

 

                                Цікаві факти про Діда Мороза 
   Тріскун, Морозко, Студенець – так звали наші давні 
предки суворого бога зими і північного вітру. Назвати 
його добрим не зміг би навіть найоптимістичніший 
слов’янин, адже в божественні обов’язки входило не 
тільки заморожування річок і створення хуртовин, але і 
викрадення неслухняних дітей. А ще вважалося, що від 
удару палиці Тріскуна в хатах тріскаються колоди. Отже, 
представляємо вам цікаві факти про Діда Мороза 

 

                                                                                                                         

                                                           Скільки років Діду Морозу 
Відповісти на це питання нелегко, адже як язичницький бог він з’явився більш двох тисяч років тому і точну 
дату його народження ніхто не зафіксував. Втім, у звичному нам образі Дід Мороз вперше з’явився в 1935 
році, так що можна сміливо вважати роком його народження саме цей. 

                                                Збірний образ 

Над образом Діда Мороза попрацювали люди з самих 
різних епох. Невисокий злий дід з сивою бородою, 
колишнім богом слов’ян, з приходом християнства 
подобрішав, підріс і став зватися святим Миколаєм. 

При Петрі I наш дідусь став все частіше приносити 
подарунки і відрізняти хороших малюків від поганих. А 
ось в СРСР подарунки від Діда Мороза стали отримувати 
всі діти, а він почав з’являтися не тільки в будинках під 
покровом ночі, але й на урочистих ялинках у школах, 
дитячих садах і навіть на заводах. До речі, розшита шуба 
до п’ят, валянки і боярська шапка Діда Мороза не 
змінювалися вже майже 700 років. Разом зі своїми 
образами Дід Мороз міняв і місце проживання. Спочатку 
зимовий бог жив в лісі. Його спадкоємець  Микола Чудотворець  жив у місті Патарі, в Малій Азії. Радянського 
Діда Мороза поселили в Архангельську, і саме туди щорічно летіли тисячі листів від дітей з усієї країни. На 
відміну від свого закордонного колеги, Дід Мороз в сімейному житті цілком щасливий. Дружина у нього сама 
Зима, а вже про внучку Снігуроньку знають навіть найменші діти.  Зараз все більше дітей плутають Діда 
Мороза з Санта-Клаусом. Це й не дивно: обидва бородаті, тягають в мішках подарунки і приходять під Новий 
рік.  

                                                    20-літня заборона на Діда Мороза 
Складно уявити, але майже 20 років у нашій країні не було ні Діда Мороза, ні навіть Нового року. 
Прийшовши до влади, більшовики швидко скасували всі ці «буржуйські» торжества. Лише в середині 30-х 
років було прийнято рішення створити зимове свято для дітей, і образ політично правильного Діда Мороза 
був розроблений кількома ідеологами. 
Незважаючи на радянське походження, вважати Діда Мороза аскетом не варто. В його садибі навіть є 
спеціальна гардеробна, якій позаздрять багато сучасних модників. Тут зберігаються розшиті кожухи, боярські 
шапки, валянки, літні каптани і навіть лижний костюм. 
Тварин у Діда Мороза також предостатньо. Хоча вважається, що Дід Мороз зобов’язаний їздити на трійці 
коней, є в садибі та інші упряжні. Наприклад, живе тут улюбленець господаря – білий північний олень 
Льошка. До речі, коні і олені виявилися не єдиними новорічними копитними в історії. Наприклад, у Фінляндії 
зимове свято уособлює козел, тому їх чарівника кличуть Йоулупуккі, тобто «різдвяний козел». 
 
 
 

Цікавинка 

http://cikavo.net/cikavi-fakti-pro-petra-1/
http://cikavo.net/cikavi-fakti-pro-novij-rik/


 

 

Рецепти для вчителя на Новий рік 

 
Систематично вживай бальзам мудрості, коктейль творчості, каву бадьорості, відвар пунктуальності, настій 

терпимості, екстракт людяності. Приймай зранку та ввечері і будеш вічно молодим, учителю, бо… 

Така дісталася вже вам робота: 

Є в ній і радість, та є й турбота, 

Є вічний пошук, безсонні ночі, 

Та гріють душу дитячі очі. 

 

 

Візьміть дюжину найкращих емоцій. Ретельно відберіть тільки ті, що позбавлені  розчарувань, 

злопам’ятності та злості. Після того, як ви відібрали ці дванадцять емоцій, розділіть їх на п’ять (або 

шість чи сім) уроків, які вам доводиться проводити кожного вашого робочого дня. Додайте до 

кожного свого уроку: 

12 порцій мудрості, 

11 порцій терпіння, 

10 порцій хоробрості, 

9 порцій працездатності, 

8 порцій оптимізму, 

7 порцій відданості своїй справі, 

6 порцій вільнодумства, 

5 порцій доброти, 

4 порції відпочинку й турботи про здоров’я, 

3 порції гумору, 

2 порції такту, 

1 порцію віри в кожного свого учня. 

Для того, щоб додати гостроти та насолоди вашому уроку, додайте до нього ложечку гарного 

настрою, скибку нерозсудливості, за смаком розваги, обов’язково додайте гри й рясно посипте все 

гарним добрим гумором.  А тепер налийте любов до дітей і збийте все енергійними  рухами, не 

допускаючи застою.  Поставте вашу страву на вогонь дитячих сердець. Прикрасьте свою страву 

посмішками, родзинками та гілочками радості. Перед подачею учням  урок сервірується спокоєм, 

самовідданістю та професіоналізмом учителя.  Чітко додержуйтесь цього рецепту,  у точності 

дотримуючись інгредієнтів страви при підготовці кожного свого уроку. Приємного вам 

апетиту, шановні вчителі!  

Апетиту до вчительської праці та творчості! 

 

 
 

СЛОВО ПРО ЧАС 

Знаходьте час для роботи. Це – запорука успіху! 

Знаходьте час для роздумів. Це – джерело сили! 

Знаходьте час для гри. Це – секрет молодості! 

Знаходьте час для читання. Це – основа знань! 

Знаходьте час для дружби. Це – умова щастя! 

Знаходьте час для мрії. Це – шлях до зірок! 

Знаходьте час для любові. Це – істинна радість життя! 

Знаходьте час для веселощів. Це – музика душі! 

 

 

 

Учительська сторінка 

https://vk.com/note25587584_10935513


 

 

 
-“У Гонти посередині обличчя був один ніс”. 

- “А як кують солов’ї! Ужас як кують”. 

- “Прямо переді мною із кущів стирчала чіясь морда. 

Вона кинулася за мною. Я довго од неї тікав, потім 

вона задихалася і сіла перепочити”.  

-“Микешин за один день збудував 

макет, в середині  якого сидів 

гетьман на коні” 

 -“На голові у Тараса шапка, шаравари і вишита сорочка”. 

- “Під шубою у Тараса – біла сорочка і довгі вуса”. 

- “Чорненькі оченята дивилися кудись у бік. Я здогадалася, що вони заблудилися”. 

 -“Ніс у Сергія прямий, маленький, але буває суне його туди, куди не треба”. 

 -“Кайдашиха називала Мотрю коровою. І це дійсно так”. 

- “Після смерті гетьман повертається”. 

- “Прийшовши до хати, в якій пахло хлібом, діжа стояла на 

ослінчику”. 

- “За рік людина може з’їсти 5 кілограмів солі, 

а якщо більше – то по ній це буде відразу видно”. 

- “Ставши невісткою, свекруха почастувала її гірким полином” 

- “Одружившись у Миколи почала зароджуватися ненависть до 

панів”. 

- “Він побачив дівчинку на санях, яка запряжена собаками”. 

- “Їхавши по лісу за ними погналися вовки, які були дуже голодні. Вистріливши пару 

раз, вовки потікали”. 

- “Доярка вміє доїти скот”. 

 

 

 

 

 

 

Страшне перо не в гусака 



 

 

 

 

     28 та 29  грудня у спортивному ліцеї  відбулися святкові 

новорічні дійства. 

Вчителі початкових класів та педагог-організатор 

підготували справжнє свято, повне веселощів і пригод для 

учнів молодших класів. Дід Мороз (Береговий Артем) і 

Снігуронька (Рябоненко Сніжана) разом з дітьми водили 

хороводи, співали новорічні пісні. 

 

     До проведення старшої ялинки в 5-8 класах учні 

готувалися 

наполегливо. Свято 

проводили на кшталт українських вечорниць. Звичайно, 

учням, разом з класним керівником 6 класу Дивнич Л. А. та 

педагогом-організатором Куценко Н. В.  довелося 

прикласти багато зусиль для якісної підготовки номерів. 

Учні виконували пісні, таночки, розповідали гуморески, 

водили хороводи та грали у веселі ігри. 

 

  Педагог-організатор Куценко Н. В. разом з учнями 8-11 

класів підготували  конкурсну програму «Хто зверху»  

Старшокласники  просто відмінно виступили, проявили свої таланти, і довели всім, що в нашій 

школі велика кількість справжніх зірок. Запекла боротьба між 

хлопцями, дівчатами та ведучими - а ними були заступник 

директора з виховної роботи Сауляк І. В. та педагог-

організатор Куценко Н. В. - тривала весь вечір. Але 

верховний суддя гри, практичний психолог Ткаченко Н. В. 

оголосила переможців, і ними стали хлопці, які отримали в 

подарунок смачний торт та 16 вихідних днів. Дівчата 

отримали 3заохочувальні солодкі призи. А найкращим 

новорічним подарунком для учнів була дискотека. Одним 

словом свято 

вдалося на славу 

   Яскраві костюми, 

пісні, колядки, загадки, ігри додали святкового настрою у 

ці дні. А яка красуня-ялинка світилася вогниками у нашій 

спортивній залі. Дійсно, в ці дні у нашій школі були 

справжні дива, радість, теплота щирих сердець… 

                            

 Тож усіх з Новим роком та Різдвяними                  

                            святами! 
 

 

 

 

 

 

 

Новий рік іде до нас… 



 

 

 

 

Зеленюк Наталія Володимирівна (02.01) 

Щур Василь Володимирович (09.01) 

Грущинська Валентина Михайлівна (18.01) 

Кармазин Світлана Вікторівна (30.01) 
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