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                Україна святкує Хрещення Господнє 
 

 

19 січня 2014 року Україна святкувала 

Хрещення Господнє або Святе Богоявлення – 

одне з десяти неперехідних свят православної 

церкви. 

Головні обряди свята Хрещення – освячення 

води в церквах. Хоча зберігся і інший 

стародавній обряд, який проводять на річці або 

озері: в льоду вирубують лунку у формі 

великого хреста – Йордань, священник читає 

молитви над водою і опускає в ополонку 

срібний хрест, потім випускають у повітря 

кілька пар голубів. Після цього вода вважається 

освяченою і всі бажаючі можуть зануритися у 

«таїну хрещення» – стрибнути в ополонку. 

     Хрещення – одне з найбільших християнських свят, яке завершає різдвяно-новорічний цикл. 

Воно пов’язане з хрещенням Ісуса Христа в річці Йордан Іоанном Хрестителем, під час якого, 

згідно з Євангелієм від Матвія, з небес зійшов на Ісуса Святий Дух у вигляді голуба. 

Звідси і назва – Богоявлення (до того моменту Богоявленням вважалася інша подія – пришестя 

Христа чи Різдво Христове).  

      До Водохреща жінки намагалися не полоскати у воді білизни, бо «там чорти сидять і 

можуть вчепитися». Натомість дівчата у посвячену воду клали калину чи коралі і вмивалися, 

аби щоки були рум'яними. Загалом до Водохрещ протягом всіх свят жінки не ходили по воду, 

це мали робити лише чоловіки. Напередодні Водохрещі святкується «Голодна кутя», або 

другий Святий Вечір. Увесь цей день віруючі люди нічого не їдять — постять. Сідають 

вечеряти, коли вже засяє вечірня зоря. На вечерю подають пісні страви — смажену рибу, 

вареники з капустою, гречані млинці на олії, кутю та узвар. Після вечері всі кладуть свої ложки 

в одну миску, а зверху — хлібину, «щоб хліб родився».На другий день зранку ходять до церкви 

святити воду. Цією свяченою водою починається трапеза, нею ж кожний господар кропить усіх 

членів сім'ї, хату, інші будівлі, криниці. 

        За давньою традицією, церемонія освячення води відбувалася просто неба, на берегах 

річок, струмків, озер. Ще напередодні Йордана, з льоду вирубували великий хрест («йордан») і 

ставили його поруч з ополонкою. Скульптурне зображення хреста встановлювали вертикально і 

нерідко обливали буряковим квасом, від чого воно набирало червоного кольору. Було прийнято 

також прикрашати хрест барвінком і гілками сосни. 

      До радянських часів у день водосвяття в селах і містах влаштовувались багатолюдні хресні 

ходи до річки. Крім ікон і церковних хорогв учасники цих процесій несли запалені «трійці» — 

три свічки, перевиті зіллям волошок, чебрецю та інших квіток. Акт водосвяття в багатьох 

місцевостях супроводжувався стріляниною з рушниць порожніми набоями. Одночасно у небо 

випускали голубів, попередньо прикрашаючи їх стрічками з кольорового паперу 

      Вважається, що хрещена вода додає здоров'я, лікує від усіляких недуг. А для тих, хто важко 

уявляє себе у крижаній йорданській воді підходить інший звичай – щоб весь рік бути здоровим 

і щасливим, необхідно напитися святої води. 

      Дивним є факт, що свячена вода не псується і може зберігатися багато років. Крім того, 

вважається, що освячена вода протидіє нечистій силі. Для «вигнання» з дому злих духів 

окроплювали всі кімнати (особливо кутки) будинку, двір. 

      Після Водохреща розпочинався новий весільний сезон, який тривав аж до Великого посту. 

Це був час веселощів і дозвілля. 
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                  День Соборності та Свободи України 
 

 

День 22 січня 1919 року ввійшов до 

національного календаря, як велике 

державне свято – День Соборності 

України.         

   Саме тоді на площі перед Київською 

Софією відбулася подія, про яку 

мріяли покоління українських 

патріотів: на волелюбному зібранні 

було урочисто проголошено злуку 

Української народної республіки і 

Західноукраїнської народної 

республіки. 

   Мабуть, не випадково вказаний день збігався з річницею історичного IV 

Універсалу Центральної Ради, згідно з яким УНР проголошувалась самостійною, 

незалежною державою. Боротьба українського народу за соборність своїх земель 

– одна із важливих сторінок нашого минулого. 

    Слово «соборність» включає в себе єдність і згуртованість. У ньому ми чуємо 

слово «собор». Собор душі є у кожного із нас. Берегти його означає слідкувати за 

своїми думками, діями, вчинками. Одним із головних завдань собору душі є знати 

і пам’ятати свою історію. Віднині український народ, звільнений могутнім 

поривом своїх власних сил, має змогу об'єднати всі зусилля своїх синів для 

створення нероздільної незалежної Української Держави на добро і щастя 

українського народу».    

    Об'єднавча акція 1919 року залишила глибинний слід в історичній пам'яті 

українців. Ніби звертаючись до нас, один з творців Акту Злуки, державний 

секретар ЗУНР Лонгин Цегельський говорив про день 22 січня: «Це така дата, що 

її виучувати будуть напам'ять українські діти грядущих поколінь побіч таких дат, 

як дата Хрещення Русі, як битва над Калкою, як битва під Полтавою або 

зруйнування Січі». Його слова стали справді пророчими.  

 

Задзвонили срібні дзвони в Україні, 

Аж по світі по широкім стало чути: 

«Зустрічайте Воскресіння день! Віднині 

Навік-віки Україні вільній бути!». 

Зашумів відвічний Київ прапорами, 

Розлилась народу повідь по Подолі, 

На майдані, на Софійськім, з корогвами 

Зустрічала Україна свято волі. 

Україно, нездоланна вища Мати 

Володимира, Богдана і Тараса. 

Бог тобі призначив жити, не вмирати, 

Бути світові як захист і окраса. 

                                     В.Переяславець  
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                                                                  Шкільні  
                       новини   новини   новини   новини    новини   новини 
                                                                     січня 

 

     21 січня в школі-інтернаті відбулася першість 

школи з настільного тенісу серед учнів 8-11 класів. 

Чемпіоном став учень 10 класу Вітренко Павло. 

   

      21 та 22 січня відбулася першість школи з шахів. 

Призові місця дісталися учням 10 класу: 

 1 місце здобув Вітренко Павло,  

                                                       2 місце-Джулінський Дмитро, 

                                                       3 місце-Вишневий Роман. 

               Серед молодших школярів переможцями стали учні 8 класу:  

                                                   1 місце-Кривець Ярослав, 

                                                   2 місце-Грищенко Віталій, 

                                                   3 місце поділили Сапон Сергій та Лисогурський Антон. 

       23 січня відбулися фінальні змагання з настільного тенісу в залік Спартакіади 

школярів району. Команда школи-інтернату у складі  Вітренка Павла, Новаторова 

Іллі та Євтушевської Марії здобула призове 2 місце. 

 

       26 січня відбулися районні змагання з міні-футболу, присвячені 70- річчю 

визволення Звенигородки від німецько-фашистських загарбників. Команда нашої 

школи у складі Каюка Миколи, Чендея Петра, Чорного Вадима, Вітренка Павла, 

Новаторова Іллі та Бугаєнка Антона виборола почесне 1 місце. 
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         28 січня у нашій школі відбулась учнівська 
конференція до 70-річчя визволення Звенигородки та 70-
річчя Корсунь-Шевченківської битви, метою якої було 
виховання у дітей  любові до рідного краю, шанобливого 
ставлення до його історії, духовної спадщини, 
формування зацікавленості до вивчення історико-
культурного надбання українського народу. 
 
 

                   
 
 
 
 

       29 січня вчителем історії та правознавства Ткаченко М. І. було проведено 
військово-патріотичні читання до Дня пам’яті героїв Крут «Битва під Крутами-
історична правда чи міф?». Учні зачитували окремі документи і публікації 
численних спогадів, таким чином відтворюючи обставини бою, як символу 
героїзму і жертовності молодого покоління у боротьбі за незалежність України. 
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   Шкільний вчитель говорить колезі:  

- Hі, працювати стало зовсім неможливо. Учитель боїться 

директора.  

Директор-інспектора. Інспектор-перевіряючих з міністерства. 

Міністр-батьків. Батьки бояться дітей. І тільки діти нікого не 

бояться .. 

 

                                        

     Протягом року у нас є 365 днів, щоб вчитися. З них 52 дні – неділі, залишається 313 днів. 

Навесні через теплу погоду  складно взятися за навчання. Віднімаємо ще 50 днів. Залишилось 

263 дня. Людина в середньому спить 8 годин. В рік це становить 122 дні. Залишається лише 141 

днів. Якщо відняти по годині щодня на інші заняття (хоббі), то віднімаємо ще 15 днів. 

Залишилось 126 днів. Кожен день ми приділяємо, в середньому,  2:00 на вживання їжі. 

Віднімаємо ще 30 днів. Залишається  96 днів. Приблизно ще 90 днів на рік ми гуляємо. 

Залишається лише 6 днів. Якщо у когось є тварини, треба хоча б хвилин 20 вигулювати або 

доглядати за ними – на рік, це 48 годин, тобто 2 дні. Залишилося 4 дні. Кожна людина хоча б 3 

рази на рік може захворіти, віднімемо звідси ще 3 дні. І от дивіться, залишається всього 1 день і 

це- день вашого народження.  

     Тепер ви розумієте, чому дорослі кажуть, що шкільні роки-найпрекрасніші? 

 

                                                                          

      Ідеальна дружина -це шкільна вчителька. Принаймні, це єдина жінка у світі, яка після того, 

як задасть запитання, мовчить деякий час, щоб почути відповідь. 

 

                                                                

- Мамо, а навіщо вчителям на 1 вересня квіти? 

- Щоб вони думали, що в них свято. 

 

                                                                            

   Ти - професор відомого університету? Зроби домашнє завдання з учнем другого класу за 

сучасними підручниками - відчуй себе ідіотом. 
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                                                             До нас приїхав цирк 

       27 січня, з метою організації дозвілля і відпочинку 
дітей, до нашого міста з цікавою програмою приїхав цирк. 
Більш  активними в придбанні квитків, звичайно, були учні 
1-4 класів. Старші ж зізнавалися, що цирку їм і на уроках 
вистачає,(до речі, артистами є самі старшокласники).  
     Отже, діти  придбали квитки, з нетерпінням  рахуючи дні 
до 29 січня( дня вистави), і тут на нас чекав ще один 
сюрприз: адміністрація цирку  подарувала  дітям-сиротам, 
дітям зі складними життєвими обставинами  та дітям, 
позбавленим батьківського піклування   30 безкоштовних                             

                                                                      квитків.   
       Отже, 29 січня 48 вихованців школи-інтернату вирушили до районного будинку культури на 
екстремальну  виставу. З початком програми учні поринули в казковий світ циркового 
мистецтва. Артисти-еквілібристи, жонглери, ілюзіоністи, артисти з тваринами і, звичайно, два 
веселі клоуни здивували присутніх своєю  високою майстерністю та підняли настрій всім 
маленьким глядачам. Особливо цікавими були ті номери, де самі діти брали в них участь і 
поверталися до залу з нагородами. Багато діток казали, що потрапили на циркову виставу 
вперше, і  чудові враження від побаченого залишаться у них назавжди. На запитання, що ж 
найбільше сподобалося у цирку, ми почули одностайну відповідь: «Все!» 
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               У лютому святкують   
   свій  день народження: 
Басиста Лариса Василівна 
Кулікова Валентина Іванівна 
Крекотень Наталія Олексіївна 
Викиданець Андрій Сергійович 
Стежковий Анатолій Григорович 

                                        Майданик Микола Миколайович 
                                        Лазоренко Леся Валеріївна 
 
  Учнівський колектив школи-інтернату вітає вас зі святом! 
      Прийміть наші сердечні вітання! Бажаємо  вам міцного 
здоров'я, особистого щастя, яскравих успіхів та здійснення 
найзаповітніших мрій!  Нехай кожен день буде осяяний 
високим злетом душі, а добре самопочуття і гарний настрій 
стануть запорукою вашого процвітання. Миру, злагоди, 
шани, любові та достатку у вашому домі! 
 

 

 


