
 

 
  

ПАРТА . Все найцікавіше пишуть тут! 



, 

Вельмишановні наші шанувальники і просто любителі почитати!!! 

    З Новим 2017 роком і Різдвом Христовим усіх нас! 

    Пунктуально перед святом,  щоправда  на  місяць  пізніше,  шибки розмалювалися  незвичними  

морозними  візерунками,  велично  пролетіли  святкові  сніжинки,  падаючи  під  ноги  і  відбілюю-

чи  землю, рясно, але полохливо заблимали новорічні вогники у вікнах сусідніх будинків… Ми так 

довго  чекали  свята!  Чуда!  Здійснення  мрій!  І  будемо  щиро  вірити,  що  впевнений Вогняний 

Півень  не  стане  відразу  ж  показувати  характер  чи  що  вон  там  уміє))),  а  подарує  нам стабі-

льність  і  відчуття  впевненості  у завтрашньому  дні!  Нам  так  цього  не  вистачало  останнім ча-

сом!.. 

    Зібравши докупи у січневый «Парті» всю палітру кольорів, емоцій, традицій, вражень  і  свят,  

ми  подарували  Вам  під  ялиночку  оновлену  шкільну  газету  –  своєрідний  релакс  і енцикло-

педію водночас: як, що і коли святкувати у січні; кого вітати; що співати; про які події та перемоги  

приємно  і  гордо  згадувати;  коли  міцно  обійматися,  і  навіть  коли  відпочити  від всесвітньої  

мережі  Інтернет  (що  сьогодні  видається  просто  примарною  ідеєю,  особливо  для сучасної мо-

лоді!) 

   Тож читайте нас, приймайте святкові вітання і, головне, пам’ятайте: життя – прекрасне! І в свят-

кові  дні,  і  сірими  буднями!  МИ  творимо  своє  життя!  Тож,  перегортаючи  нову  сторінку, сту-

пайте  впевнено,  усміхнено  і  обов’язково  з  правої  ноги!  Нехай  усім  нам  щастить  у  новому 

році!!!        

                                                                         Головний редактор Артеменко Альона Олександрівна   

Дорога шкільна родино! 

    Прийміть  найщиріші  вітання  з  новорічно-різдвяними  святами!  Нехай  Гос-

подь  Бог  оберігає  усіх  нас  від  злого духу, дріб’язкового друга і непередбачу-

ваних іроній долі!   

    Рік, що минає, був складним, але щедрим здобутками! Вірю, що в 2017 пере-

моги та досягнення помножаться як мінімум на два, а все негативне спливе за 

водою!  

    Бажаю,  аби  в  Новому  році  було  вище,  більше,  краще,  тепліше  і затишні-

ше! Добробуту, злагоди і благополуччя усім!   

                                                                    Щиро Ваша директор школи Клочко Ольга Анатоліївна 

    Ось  і  промайнув  один  навчальний семестр і наближається Новий 2017 рік!  

Багато  хто  з  нетерпінням  чекав  такого моменту.  Цей  рік  приніс  нам  нові  

враження та емоції, іноді це були сумні спогади,  а  іноді    -  події,  які змушували посміхатися.  

2017  рік  -  рік  Вогненого Півня, який неодмінно має принести нам 

яскраві барви життя.   

    Бажаємо в Новому Році Вам та Вашим родинам міцного  здоров’я,  

безмежного  щастя,  щирого  кохання,  тільки  позитивних  емоцій  та 

благополуччя. Нехай наступний рік та його символ принесе все лише 

найкраще, а рік Вогняної Мавпи забере з собою всі негаразди.  

   Тому  від  щирого  серця  вітаємо  вас  з  прийдешнім  Новим  Роком  

та  бажаємо  всього найкращого! 

                                                           Президент школи Шостак Марина 

 

 



Суверена моя Україна 

    20 січня шкільним бібліотекарем спільно з ЦРБ було 

проведено бібліотечний урок до Дня Соборності україн-

ських земель. Куца Т. І. розповіла учням про ті вікопом-

ні історичні події, що сформували підґрунтя для відро-

дження соборної демократичної України та утверджен-

ня національної ідеї. У розмаї жовто-блактиних знамен 

22 січня 1990 року наші сучасники поєднали живим ла-

нцюгом Схід і Захід України.  

    Міщенко Карина прочитала вірші: «Майбутнє твоє, 

Україно!», «Молюсь за тебе, Україно!», учні 10 класу 

(Маркушини Олена, Чуріканов Д., Гришин Д.) підготували цікаву інформацію. Також, зі своєю 

доповідю виступила заступник директора з виховної роботи Кишкань Ю. В. . 

    Ми маємо бути свідомі того, що лише в єдності дій та соборності душ можемо досягти величної 

мети – побудови економічної й духовно багатої, вільної й демократичної України, якою пишати-

муться наші нащадки  

ПАТРІОТИЧНА СТОРІНКА 

СВЯТВЕЧІР 

    Свято Христового Різдва належить до найбільших христи-

янських свят,  які  церква  відзначає  особливо  урочисто.  

Кульмінацією святкового приготування є надвечір’я Різдва –

день молитви й посту.  

    Святвечір, а саме 6 січня, має не тільки глибокі за змістом 

церковні відправи, а й багатий він на народні обряди і звичаї, 

деякі з яких сягають ще дохристиянських часів. 

        Традиційні в наш час ялинки в хатах українців з’явилися переважно аж у першій половині 

ХХ ст. Спочатку їх підвішували до сволока і лише згодом почали ставити на підлогу. Прикраша-

ли ялинку свічечками, горішками, яблучками, медівниками або домашніми тістечками. Звичай 

прикрашати різдвяну ялинку поширився з Німеччини.  

    Щоб устигнути приготувати страви на святкову вечерю, господиня вставала дуже рано, о 1-2 

годині ночі. Ця вечеря, хоч пісна, але багата, бо має аж 12 традиційних страв! Чому саме 12? У 

наш час це  число трактують як згадку про дванадцять апостолів Ісуса Христа.  

    Між стравами Святої Вечері на першому місці стоїть кутя, або коливо. Це варена пшениця з 

медом.  

РІЗДВО ХРИСТОВЕ 

    Різдво Христове  - велике християнське свято, згідно з християнською вірою це день народжен-

ня Ісуса Христа.Святкується в ніч з 6 на 7 січня. 6 січня в сім'ях влаштовують святвечір. Цього 

дня господині зазвичай готують дванадцять різних страв, головною з яких є кутя. Сьомого ж чис-

ла люди йдуть на службу в церкву. В Україні святкування Різдва називався колись Пологом Бого-

родиці, того дня  ходили  по хатах  чоловіки,  парубки  і господарів  винагороду.  Власне  до  цьо-

го  свята  в  кожному  господарстві  кололи  свиней,  щоб наготувати  різноманітних  м'ясних  

страв.   

                                                                                                    Сторінку готувала  Гаврилова Аліна 



18 січня – переддень Богоявлення, Голодна кутя  

або другий Святвечір 
    Завершальним акордом різдвяно-новорічних свят, напередодні 

свята Богоявлення, яке за старим стилем відзначається 19 січня, хри-

стияни східного обряду святкують Надвечір’я Богоявлення, яке у 

народі ще зветься Другий Святвечір,або ж Голодна Кутя. 

    Увесь цей день віруючі люди нічого не їдять – постують, так са-

мо, як і в Різдвяний святвечір. Увечері християнські родини збира-

ються за святковим столом, де подаютьсяпісні страви – смажена ри-

ба, вареники з капустою, гречані млинці на олії, кутя та узвар. Після 

вечері всі кладуть свої ложки в одну миску, а зверху –хлібину, «щоб хліб родився». 

Міжнародний день пам’яті жертв Голокосту 
    Напевно,українці як ніхто  знають, що голод - це найстрашніша зброя проти  народу!  

    Саме  такі  випробування  приносили  українцям  ве-

ликі страждання  та  багаточисельні  жертви.  Найбільша  

кількість  в’язнів  було визволено  з  найбільшого  наци-

стського  табору  смерті Аушвіц-Біркенау  в Освенцімі. 

    1  листопада  2005  року  (Резолюція  No60/7)  рішен-

ням  Генеральної Асамблеї  ООН  було  впроваджено   

Міжнародний день пам'яті жертв Голокос́ту, що відзна-

чається щороку 27 січня. 22 січня –День соборності 

України Міжнародний день пам’яті жертв Голокосту 24 

Найбільший нацистський концтабір загубив більш ніж 1 

млн людей. Тоді не зважали на жінок, породіль, дітей. 

Всі помирали за одну ідею. За час існування цього концтабору в ньому загинуло, за різними оцінка-

ми, від 1,5 до 2,2 млн людей. За загальними оцінками, жертвами масового знищення євреїв під час 

Другої світової війни, разом з 4,5 млн дорослих, стали 1,5 млн дітей. 

    Увесь світ вперше долучився до відзначення цього дня 2006 року. Україна ще з 2004 року на дер-

жавному рівні щорічно відзначає Міжнародний день голокосту ромів (2 серпня). 

    Не варто забувати про цю дату і цьогоріч. Адже це частина нашої спільної історії, спільної траге-

дії, яку визнає світ. 

День пам’яті героїв Крутів 

    29 січня українська громадськість відзначає День пам’яті героїв Крут.  95  років  тому  молоді  

захисники  Української  Народної Республіки власною кров’ю вписали нову героїчну сторінку в 

історію українського  визвольного  руху.  29  січня  1918  року  поблизу залізничної  станції  Кру-

ти,  що  розташована  за  130  кілометрів  на північний-схід від Києва, 300 курсантів військової 

школи, студентів і гімназистів  прийняли  на  полі  нерівний  бій  із  майже  5-тисячною більшови-

цькою армією, рішуче відстоюючи право українського народу жити у власній державі. Бій тривав 

лише п'ять годин. У полон було захоплено і потім розстріляно 28 юнаків. Ціною свого життя юні 

герої зупинили наступ ворога на два дні. Трагедія під Крутами знайшла палкий відгук у сер-

цях свідомих громадян України і далеко за її межами. 



НОВИНИ ШКОЛИ 

Новорічний ранок: «Пригоди Діда Мороза» 

    Весело пройшов Новорічний ранок у початковій та середній школі напередодні Нового 2017 ро-

ку. Діти, одягнені в яскраві карнавальні костюми, радо зустрічали Діда Мороза і Снігуроньку, отри-

мували подарунки, танцювали та раділи Новому року. Емоційно проходили святкові дійства. Та й 

самі школярі підготувалися до зустрічі: різноманітні казкові герої, гарно вбрана ялинка, чудовий 

настрій – все це було на святі. Школярі весело провели час: розповідали вірші, співали пісні, води-

ли хоровод, танцювали ритмічні танці. 

    І так хочеться сказати спасибі тим акторам, які за 2 дні провели на одному диханні 6 новорічних 

ранків. Іноді здавалося їх енергія передавалася і нам. (Дід Мороз – Гуменюк Владислав, Снігуронь-

ка – Шкіндер Каріна, Баба Яга – Гаврилова Аліна, Сніговики – Трибунська Діана та Петренко 

Юлія, Інопланетяни – Немикін Максим і Пономаренко Евгенія, Кіт Базиліо – Козіровський Олек-

сандр, Лиса Аліса – Маркушина Олена, Ведучі – Черняк Вікторія і Марчук Анастасія). 

    Свято швидко минуло, проте залишився хороший настрій і бажання ще раз побувати у казці. 

НЕЗАБУТНІ КАНІКУЛИ В КАРПАТАХ 

На зимових канікулах група з Нижньосірогозької школи відправилися на екскурсію 

до Львова. Відвідали історичні та архітектурні пам'ятки, підіймалися на Високий за-

мок,а також були на лижному курорті у м. Cлавську . Відпочили діти на славу. 
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ПОСМІХНИСЬ 

Сторінку готували Міщенко Данило і Альохіна Олена 

1-Б 

Щеглов Д. – 04.01 

Жданова М. – 06.01 

Ауліна К. – 07.01 

Конюх Д. – 13.01 

2-А 

Супрун С. – 13.01 

Міщенко А. – 14.01 

2-Б 

Стурко А. – 06.01 

Шкробінець М. – 17.01 

3-Б 

Проскурякова Д. – 01.01 

Маркушина С. – 20.01 

Карпачов Г. – 27.01 

4-А 

Іванова В. – 05.01 

Сабадаш С. – 28.01 

Сопрун Д. – 31.01 

5-А 

Кідрук Н. – 06.01 

6 

Новіков Ж. – 21.01 

Овраменко Т. – 25. 01 

Чепелюк Я. – 05.01 

7-А 

Альохіна о. – 18.01 

8-А 

Соса О. – 05.01 

8-Б 

Дашковський Д. – 29.01 

10 

Петренко Ю. – 17.01 

Алваджян Едгар – 30.01 

11-А 

Гуртовенко К. – 24.01 

Бірюков М. – 25.01 

Онищенко С. – 31.01 

 

У нашій школі був такий су-

ворий завуч, що викликав од-

ного разу до школи батьків 

фізрука і трудовика. 

***** 

- Вовочко, назви десять  

африканських тварин. 

- Шість мавп і чотири кро-

кодили. 

***** 

Учителька: 

— Вовочко, скажи мені мер-

щій, скільки буде 5 + 8. 

— 23. 

— Ну як тобі не соромно бути 

таким безклепким! 5 + 8 буде 

13, а не 23. 

— То ви ж казали відповісти 

швидко, а не правильно. 

***** 



                                           

 


