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1 ГРУДНЯ-СПАРТАКІАДА 

У суботу, 1 грудня, чоловіча команда вчителів нашої школи взяла 
участь у спартакіаді серед працівників закладів освіти Києво-
Святошинського району. Перший вид змагань - баскетбол. У цікавій та 
напруженій боротьбі наша команда у складі Куліша М.І., Федорченка 
М.О., Терещенка С.М., Савчука Я.М., Віржанського В.В. зайняла ІV 
місце. Наступні види змагань пройдуть вже у новому році. 

 

4 ГРУДНЯ -ТУРНІР З ШАХІВ 

 4 грудня в Михайлівсько- Рубежівській ЗОШ I-III ступенів відбулися 

загальні змагання з шахів, у яких взяли участь команди учнів 8-9 та 

10-11 класів Бузівської, Шпитьківської та нашої шкіл. В результаті 

цікавої боротьби путівки у наступний тур вибороли команди 8-9 

класів Бузівської ЗОШ I-III ступенів та 10-11 класів Михайлівсько- 

Рубежівської ЗОШ I-III ступенів.  

 

6 ГРУДНЯ-«НУМО ХЛОПЦІ» 

  Шумно та гамірно було у спортивному залі Михайлівсько – 
Рубежівської ЗОШ I-III ступенів 6 грудня 2018 року, тому що тут з 
метою розвитку в учнів патріотизму проходили захоплюючі змагання « 
Нумо, хлопці!» Для старшокласників були організовані інтелектуальні 
конкурси, в ході яких діти удосконалювали свої знання з історії та 
географії рідного краю, розвивали вміння розмовляти, покращуючи 
фонетику та граматику української мови, раділи успіхам, прагнули до 
найкращого результату. 
 Спорт – здоров`я, крім того, це ще й надзвичайно весело. 
Наввипередки, швидче, вправніше, вище, влучніше! Канат 
перетягували, кільця кидали, ходили на руках, стрибали у мішках. 
Конкурси «Кращий хазяїн» і «Хто швидче й вправніше» вкотре довели, 
що справжні чоловіки в будь – якій ситуації стануть на захист 
родини, жінки, України. Бо ж і від ворога захистять, і смачно 
нагодують. 
 Справедливе журі оголосило такі результати: команди набрали… 
однакову кількість балів і тому всі дружно святкували перемогу! 

http://www.mrubezhivka-school.edukit.kiev.ua/news/id/587/vn/%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%BD%D1%96%D1%80-%D0%B7-%D1%88%D0%B0%D1%85%D1%96%D0%B2/


19 ГРУДНЯ-ДЕНЬ СВЯТОГО МИКОЛАЯ  

Іде Святий Миколай! 
   Історія народження цієї традиції така: по сусідству зі святим 

Миколаєм жив бідний вдівець, і була у вдівця дочка. У тій був 

коханий з багатої сім'ї. Але його батьки не хотіли прийняти в 

будинок безприданницю. Дізнавшись про це, Микола вирішив: "У мене є 

все, а поруч хтось страждає". І щоб допомогти дівчині, вирішив 

скористатися батьківським спадком. Вночі, щоб не бути впізнаним, 

він пробрався до убогого дому і кинув у вікно спальні дівчини 

пакунок із золотими монетами. а по місту пройшов слух, що небесний 

ангел допоміг закоханим. 

28 ГРУДНЯ –НОВОРІЧНІ СВЯТА 

Учні Михайлівсько – Рубежівської загальноосвітньої школи І – 
ІІІ ступенів зустріли зимові свята весело, активно, дружно. Для 
учнів початкової школи відбулися ранки, під час яких Дід Мороз, 
Снігуронька, герої українських літературних творів, тендітні 
сніжинки, і, навіть, привиди ( які звісно ж добрі та ласкаві, бо ж 
напередодні Нового Року трапляються дива) привітали дітлахів зі 
святами, погралися в ігри, подарували незабутні враження та емоції.  
     Учні 5-7 - х класів запросили усіх у справжню казку. Були тут 
й Івасик – Телесик, і Попелюшка, і черевички чарівні для Оксани 
шукали, а Лісова Школа порадувала щасливими учнями. 
Справжньою родзинкою став підготовлений старшокласниками Новорічний 
КВК. Змагалися учні 8-11 класів. Переможцями став 9-Б клас, 
срібними призерами – 8-Б, а оригінальний 9-А, отримав бронзу 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 СІЧНЯ –НОВИЙ РІК 

2019 рік – це рік Коричневої (жовтої) Свині або Кабана. Новий рік – 

одне з найдавніших і найпопулярніших календарних свят. Це, мабуть, 

єдина подія, яку протягом століть щорічно відзначають у всіх 

країнах і на всіх континентах, яку знають, люблять і яку з 

нетерпінням чекають люди, різні у своїх етно-національних традиціях 

і релігійних переконаннях. 

 

7 СІЧНЯ –РІЗДВО ХРИСТОВЕ 

Різдво – одне з головних християнських свят, що знаменує народження 

Ісуса Христа у Віфлеємі. За християнським переконанням, Ісус був 

посланий Богом на землю задля спокутування гріхів і спасіння 

людства. День його народження поділив історію на «до» і «після»: з 

цього моменту почалося сучасне літочислення – «наша ера». 

Традиції: 

Напередодні Різдва Христового 6 січня український народ сідає за 

щедрий, але пісний стіл. Одна з головних традицій святкування 

Різдва – Святий Вечір. Важлива і незмінна традиція на Різдво-

це колядування. Давнім та унікальним різдвяним звичаєм в Україні 

було і залишається ходіння з вертепом. Вертеп – це пересувний 

мініатюрний ляльковий театр, розміщений в коробі, в якому 

показували цілі вистави на тему Різдва. 

 

13 Січня-Старий Новий Рік (Меланка) 

13 січня 2019 року за християнським календарем – день преподобної 
Меланії або Щедрий Вечір. Також в народній традиції сьогодні 
українці святкують Старий Новий рік. Цього дня готують святкову 
вечерю, яку в народі називають Щедрою, тому що страви не є пісними. 
До столу подають ковбаси, шинки, холодці та різноманітні 
смаколики.У деяких регіонах України щедрують на старий Новий рік – 
13-14 січня, однак у деяких – напередодні Водохреща, 18 січня.  
Народні прикмети 13 січня: 
Якщо вночі на небі багато зірок, то буде хороший урожай ягід.  
Сніг в цей день обіцяє врожайний рік. 
Якщо погода тепла, то літо буде дощовим. 
Багато інею на деревах - до хорошого збору меду і врожаю зернових 
культур. 

 



19 Січня-Водохреща 

Йордана(Ордана, Водохреща або Богоявлення) — третє і завершальне 
велике свято різдвяно-новорічного циклу, яке православні та греко-
католицькі християни відзначають 19 січня. З ним пов’язують 
хрещення на Йордані Христа. 
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 під відкритим небом, на 
берегах річок, струмків, озер. Ще напередодні Йордана, з льоду 
вирубували великий хрест («йордан») і ставили його поруч з 
ополонкою. 

 

22 Січня-День Соборності України 

День Собо́рності — свято України, яке відзначають щороку 22 січня в 
день проголошення Акту Злуки  Української Народної 
Республіка й Західноукраїнської Народної Республіки, що відбулося в 
1919 році.Офіційно в Україні День соборності відзначають 
з 1999 року. 

 

25-Січня-Тетянин День(День Студентів) 

 Це християнське і народне свято, яке припадає на 25 січня, згідно 
з григоріанським календарем, один із днів студента. Назване на 
честь святої Тетяни, християнської мучениці яка жила в Римі, 
протягом правління імператора Александра Северуса. Святу Тетяну 
вважають покровителькою студентів, тому на свято прийнято ставити 
свічки за успіхи в навчанні. 
У цей день популярне ворожіння, особливо, серед дівчат. Звісно, 
церква забороняє це робити. Також у свято заборонено сваритись. 
Треба бути миролюбним і добрим та не відмовляти в допомозі 
нужденним. На Тетянин день не можна залишати дім неприбраним, адже 
це може накликати на будинок біду. 

  



 

Наші іменинники 

Вчителі та працівники школи : 

  

4 лютого-Онищук Віра Степанівна 

12 лютого-Вдовенко Аліна Юріївна 

27 лютого-Рябко Галина Миколаївна 

 

Учні: 

1 лютого-Дєдовець Степан(учень 4-Б класу) 

2 лютого-Філатов Михайло(учень 3-А класу) 

2 лютого-Трофімов Максим(учень 8-А класу) 

2 лютого-Касяненко Олександр(учень 8-А класу) 

3 лютого-Жидченко Людмила(учениця 4-Б класу) 

6 лютого-Левадня Єв (учениця 6-А класу) 

7 лютого-Лисенко Кароліна(учениця 2-Б класу) 

7 лютого-Лешишак Володимир(учень 4-А класу) 

14 лютого-Ачимович  Лука(учень 3-Б класу) 

14 лютого-Павленко Богдан(учень 7-А класу) 

17 лютого-Безсмертний Роман(учень 4-А класу) 

18 лютого-Барсегян Авет(учень 4-Б класу) 

20 лютого-Лінчук Максим(учень 5-Б класу) 

20 лютого-Бабіч Дарина(учениця 6-А класу) 

20 лютого-Езме Мелек(учениця 6-Б класу) 

20 лютого-Гоголь Анастасія(учениця 8-А класу) 



23 лютого-Піскова Аліна(учениця 3-Б класу) 

23 лютого-Мацук Поліна(учениця 4-А класу) 

23 лютого-Шатило Роман(учень 4-Б класу) 

25 лютого-Ломакіна Вікторія(учениця 8-Б класу) 

26 лютого-Коркішко Артем( учень 3-Б класу) 

27 лютого-Кукурудза Владислав(учень 3-А класу) 

28 лютого-Юзьков Віталій(учень 6-А класу) 
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