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1 квітня - День гумору 

У міжнародному календарі здавна, ще з XVI-го - XVII-го століття прописався один 

специфічний і популярний у всьому світі святковий день, який відзначається 1-го 

квітня - День сміху або ж День жартів і розіграшів. Не будемо заглиблюватися в 

історичні корені цього особливого дня, але скажемо: хороший жарт – справжній і 

потужний інструмент радості. Відомо, що радість не завжди викликає посмішку, хоча 

є і не згодні з таким твердженням. Справедливіше можна було б вказати на те, що 

радість не завжди викликає сміх, а частіше все-таки саме це і переслідує. Сміється 

той - хто сміється останнім, і нехай цим останнім сьогодні опинитеся саме Ви. Зі 

святом Вас і всіх благ! 

А ТАКОЖ 1 квітня 2018 р.  припадає Вербна неділя (Вхід Господній в Єрусалим) 

Назва Вербна неділя походить від того, що на це свято віруючі приходять з гілками, 

як правило, вербових рослин чи інших дерев, які першими розпускаються навесні, в 

ознаменування тих гілок, які різали іудеї, що зустрічали Ісуса у Єрусалимі. Звичайно, 

на півдні використовують квіти і гілки інших дерев, як правило, пальм. В Україні, де 

таких дерев немає і де перша розпускається верба, з давніх часів стали 

використовувати її гілки, тому і саме свято стало називатися Вербною неділею. Але 

справжня його назва - Вхід Господній до Єрусалиму. 

7 квітня - Благовіщення 

Дата свята Благовіщення пов’язується з датою Різдва Христового. Між ними рівно 9 

місяців. Свято Благовіщення, коли Ангел Господній доніс Марії благу звістку про 

народження Сина Свого Ісуса, є значною подією в житті християнської Церкви і 

відзначається святковими богослужіннями в Церквах, що сповідують Ісуса Христа, як 

Єдинородного Сина Божого, Спасителя, що пролив Свою Святу Кров за наші гріхи. І 

тепер кожен, хто вірує в Сина, той має вічне життя; а хто в Сина не вірує, той життя 

не побачить, а гнів Божий на нім перебуває. (Іоан.3: 36)  

 

Народні прикмети: 

o Яка погода на Благовіщення, така і на Великдень. 

o Якщо 7 квітня ще лежить на дахах сніг, то і на 1, і на 6 травня він у полі буде. 

o Який цей день - такий і кінець місяця. 



o Якщо на Благовіщення сонце сходить на чистім небі, то весна рання, якщо в 

полудень - середня, якщо ясно ввечері - пізня. 

o Якщо 7 квітня сонце світить до обіду, а потім ховається за хмари, кукурудза 

буде рання, коли ж навпаки: визирає з-за хмар тільки після обіду, то кукурудза 

буде пізня. Якщо ж того дня взагалі буде хмарно, негода, то кукурудза не 

вродить. 

o Ніч проти Благовіщення. Якщо вона тепла, то весна буде дружна; якщо за ніч 

мокрий рушник висохне надворі - рік буде врожайний, якщо наполовину 

висохне - на середній урожай, а якщо залишиться мокрим чи замерзне - буде 

мокре літо. 

o Якщо на Благовіщення дуже тепло, то на Великдень буде холодно. 

o Благовіщення без ластівок - холодна весна. 

o Якщо з'являться жаби і зникнуть, то стільки ще буде холодно. 

o На Благовіщення гарна погода - гарний врожай. 

o Якщо ввечері зоряно, то вродять коноплі. 

o Якщо на Благовіщення летить сніг - літо неврожайне. 

 

8 квітня – Пасха Христова – Великдень 

«Христос Воскрес! Воістину Воскрес! »- Чуємо ми в цей день. Найбільше 

християнське свято. Цей день вважається днем Воскресіння Ісуса Христа і має ще 

одну назву — Пасха. Святкувати Пасху в Україні почали наприкінці першого 

тисячоліття з приходом християнства. За біблійним сюжетом, Ісус Христос воскрес 

рано-вранці, i це Воскресіння супроводжувалось великим землетрусом: то ангел 

небесний відвалив камінь від дверей Гробу Господнього. На світанку жінки-

мироносиці Марія Магдалина, Марiя, мати Якова та Соломонія прийшли до гробу з 

ароматами, щоб обмастити тіло Ісуса, але побачили відвалений камінь i порожній 

гроб, i тоді схвильованим жінкам з'явився ангел i сповістив про Воскресіння 

Господнє. Свято Великодня в Україні сьогодні символізує загальне відродження та 

обновлення. 

Підготовка до свята 

До Великодня віруючі готуються сім тижнів Великого Посту - одного з найсуворіших 

постів - саме стільки провів в пустелі Ісус Христос до свого розп'яття. Вважається, 

що у ці дні душа віруючого повинна "прислуховуватися" до Страстей Господніх, 



останніх днів Ісуса Христа в людській подобі. Цi сім тижнів називаються седмицями. 

Останній тиждень перед Пасхою називається Страстна Седмиця. 

Особливе значення має Страстний Четвер - день, коли Ісус разом зі своїми ученнями 

на Таємній Вечері розділив святкову трапезу. Цей день ще називають Чистий 

Четверг, і всі православні по можливості намагаються причаститися. Ввечері в церкві 

читають 12 Євангелій, де розповідається історія Страстей Христових. 

В Страстну П'ятницю з церкви виносять плащаницю - кусок тканини, в яку було 

загорнуто тіло Христа, де він зображений в гробу. В цей скорботний день 

приписується нічого не їсти. Плащаницю несуть навколо церкви, що символізує 

сходження Христа в. 

В давніші часи християни після суботньої літургії не йшли з церкви, а залишались 

там до ночі, харчуючись хлібом і вином. В пам'ять про це в Страстну Суботу святять 

їжу. Під час служби священними міняють буденний одяг на святковий. 

В ніч Воскресіння Христа, проводиться святкове богослужіння (великодня Служба 

Божа), святяться паски і яйця. Таким чином церква благословляє віруючих після 

тривалого посту знову вживати "скороме", тобто їсти непісні страви. Багатий 

пасхальний стіл є символом небесної радості і символом вечері Господньої.  

Дати святкування Великодня 

2018 1 квітня 8 квітня 

2019 21 квітня 28 квітня 

2020 12 квітня 19 квітня 

  

Дату святкування Великодня врегулював Перший Вселенський Собор в Нікеї 325 

року. До цього в різних помістних Церквах святкували Великдень в різні дні. Були й 

такі, що святкували Великдень разом із євреями. Дата Великодня має випадати на 

першу неділю після першої весняної повні місяця, яка наступає після весняного 

рівнодення. Якщо станеться так, що на цю неділю припаде й єврейська Пасха, то 

святкування Великодня переноситься на наступну неділю. 

Народні прикмети 

 На Великдень повинна бути така сама погода, що й на Благовіщення. 

 Коли на Великдень ясно світить сонце, то через три дні піде дощ. 

 Якщо хмарно і накрапає дощик, то буде гарний врожай. 

 Коли на Великдень спить господар, то виляже пшениця, а якщо господиня — 

льон. 



 Якщо на Великдень небо ясне та сонце грає — до багатого врожаю та теплого 

літа. 

 Якщо на другий день Великодня ясна погода — літо буде мокре, якщо хмарна — 

літо буде сухе. 

 

26 квітня – Міжнародний День пам’яті Чорнобиля 

26 квітня в Україні День чорнобильської трагедії. У Білорусі також відзначають 

День Чорнобильської трагедії. У Росії День пам’яті загиблих у радіаційних аваріях і 

катастрофах. 

Чорнобильська атомна електростанція, 26 квітня 1986 року, — планове виключення 

реактора, що тривало 20 секунд, здавалося звичайною перевіркою 

електрообладнання. Проте через декілька секунд в результаті різкого стрибка напруги 

стався хімічний вибух, в результаті якого в атмосферу викинуто близько 520 

небезпечних радіонуклідів. Вибух був настільки потужним, що забруднення 

розповсюдилося на значні ділянки території Радянського Союзу, які наразі входять до 

складу Білорусі, України та Росії. За офіційними повідомленнями, відразу після 

катастрофи загинула 31 людина, а 600 000 ліквідаторів, які брали участь у гасінні 

пожеж і розчищенні, отримали високі дози радіації. У вересні 2003 року на саміті 

СНД президент України Леонід Кучма запропонував країнам-учасницям 

Співдружності оголосити 26 квітня Міжнародним днем пам’яті жертв радіаційних 

аварій і катастроф. Рада глав держав СНД підтримала цю пропозицію. 

  



Свято 8 Березня 

В середу, 7 березня, в нашій школі відбувся святковий концерт, присвячений 

Міжнародному Жіночому Дню. Для жінок прозвучали вітання не лише від 

учнів, але й від учителів. Пісні, вірші, гуморески, танцювальні номери, а 

особливо театральні постановки, викликали у глядачів захоплення та 

позитивні емоції. Несподіваним сюрпризом для присутніх була участь у 

концертній програмі вчителів школи, що додало святу нових барв.  

Жінок привітав сільський голова Помазан Андрій Сергійович та депутат 

обласної ради Дворник Микола Григорович. Також від секретаря сільської 

ради Пасюк Катерини Андріївни пролунали щирі слова вітання та вдячності 

за організоване свято 

 

Профілактика злочинності і правопорушень серед 

учнівської молоді 

 

Згідно з плану заходів Михайлівсько-Рубежівської ЗОШ I-III ступенів щодо 

профілактики злочинності і правопорушень серед учнівської молоді були 

проведені такі заходи: 

1. Анкетування на тему «Мої права та обов’язки» серед учнів 4-11 класів, 

соціальними педагогами Васильченко О.Г., Бабською В.І.. 

2. Індивідуальні та групові бесіди на тему «Кримінальна відповідальність 

неповнолітніх» серед учнів 5-11 класів. 

3. Вчитель історії та права Савчук Я.М. провів інтерактивне спілкування 

серед учнів 8-11 класів на тему «Від безвідповідальності до злочину – один 

крок». 

4. Лекція на тему «Кримінальна відповідальність» серед учнів 9-11 класів, 

яку провела старший інспектор ЮП Центрального ВП Києво-

Святошинського ВП ТУНП в Київській області старший лейтенант поліції 

Кіріна В.С.. 

5. Індивідуальні та групові консультації за участі соціальних педагогів та 

старшим лейтенантом поліції Кіріною В.С. з учнями 5-9 класів, які 

потребують підвищеної психологічної уваги. 

6. Зустріч з батьками та особами, що їх замінюють, на тему 



«Відповідальність батьків за вчинки неповнолітніх», яку провели соціальні 

педагоги. 

Вітаємо з перемогою! 

 

Вітаємо Савчука Ярослава Миколайовича, вчителя нашої школи, із зайнятим 

ІІІ місцем в чемпіонаті з шахів, який проходив протягом лютого-березня в м. 

Переяслав-Хмельницький. Пишаємось нашим чемпіоном та бажаємо нових 

здобутків! 

Команда дівчат з баскетболу - переможець районних 

змагань! 

У суботу, 16 березня, відбулись фінальні змагання з баскетболу серед учнів 

шкіл Києво-Святошинського району. Команда дівчат нашої школи у складі 

Будник Любові, Дяченко Єлизавети, Барсегян Вікторії, Гоголь Анастасії, 

Цапук Вікторії, Панченко Вероніки, Максименко Вікторії тріумфувала на 

цьому турнірі та заслужено здобула першість. Вітаємо переможців! 

Змагання з волейболу 

У вівторок, 20 березня, в нашій школі відбулось змагання з волейболу. Грала 

команда вчителів проти команди учнів. Вболівання групи підтримки у складі 

учнів школи, вчителів, танцювального колективу спортивного танцю 

додавало змаганню відповідного піднесеного настрою, підбадьорювало 

прагнення до перемоги, підтримувало дух суперництва.  

З рахунком 3:0 перемогу здобула команда вчителів. Вітаємо наших 

переможців! 

Фестиваль гумору 

В п'ятницю, 23 березня, в нашій школі відбувся фестиваль гумору. Участь 

брали учні старших класів. Кожна команда представила по два номери 

(театральна постановка та музичний кліп). Несподіванкою та сюрпризом для 

всіх присутніх став виступ класного керівника 8-А класу Савчука Ярослава 

Миколайовича. 

Вечір гумору подарував глядачам позитивні емоції та гарний настрій. 



 

Наші іменинники 

Вчителі та працівники школи : 

 4 квітня – Трохименко Алла Іванівна 

 7 квітня  - Куліш Антоніна Михайлівна 

 18 квітня – Буднік Наталія  Миколаївна 

 20 квітня – Терещенко Сергій Михайлович 

Учні: 

 1 квітня – Тишенко Владислав ( учень 10 класу) 

 3 квітня – Семемнюк Юля ( учениця 8 –А класу) 

 5 квітня – Демидко Денис ( учень 6 – Б класу ) 

 7 квітня – Ковтун Єлізавета ( учениця 10 класу) 

 8 квітня – Барсегян Ліза ( учениця 7 –Б класу) 

 10 квітня – Довготелес Євгенія ( учениця 5 – Б класу ) 

 14 квітня – Гуменюк Діана( учениця 7 – Б класу ) 

 14 квітня – Петренко Лілія (учениця 5 – А класу) 

 17 квітня – Логвин Саша (учень 5 – А класу ) 

 20 квітня – Тимофієва Вікторія ( учениця 5 – Б класу ) 

 21 квітня – Пазюн Вадим ( учень 8 – Б класу) 

 22 квітня – Рог Вікторія ( учениця 10 класу) 

 27 квітня – Ковтун Вікторія (учениця 8 – Б класу) 

 27 квітня – Ткаченко Богдан ( учень 6 – Б класу )   

 30 квітня – Сидорук Даша ( учениця 8 – А класу) 
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