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  1 вересня — День знань в Україні.  

В Україні день 1 вересня з давніх-давен не просто початок осені. Для 

мільйонів школярів, студентів, їхніх батьків, а також для вчителів і 

викладачів це справжнє свято - День знань. З цього дня починається 

офіційний навчальний рік у всіх навчальних закладах країни. І хоча 1 

вересня  не є вихідним, традиційно він супроводжується урочистими 

заходами - шкільними «лінійками», на яких присутні всі учні та 

викладачі. У цей святковий день першокласники знайомляться зі 

школою та своїм першим учителем. Старші за них школярі після 

тривалих літніх канікул переходять у наступний клас. 

Традиціями  цього свята,  що  передаються від покоління до 

покоління школярами, стали купа квітів для педагогів, пишні банти 

першокласників, гучний звук першого шкільного дзвоника й, звісно ж, 

найперший урок у навчальному році — «Урок Миру».   

 

8 вересня-Міжнародний день грамотності 

Міжнародний день грамотності — один із міжнародних днів, що 

відзначаються в системі Організації Об'єднаних Націй. У цей день 

проводяться конференції та злети вчителів, найвидатніших педагогів 

нагороджують. Свято було запроваджене й святкується не тільки на 

честь тих, хто дав людству писемність, але й всіх, хто навчає дітей і 

молодь та розповсюджує грамотність. Мета Міжнародного дня 

грамотності — відзначити, що бути грамотним важливо для 

кожної людини та суспільства в цілому. Він підкреслює важливість 

грамотності та хоча б базової освіти як незамінних інструментів, що 

необхідні для побудови інтегрованого й мирного суспільства у XXI 

столітті. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%9E%D0%B1'%D1%94%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8E%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8E%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D1%81%D0%BF%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/XXI_%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D1%82%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/XXI_%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D1%82%D1%8F


 

9 вересня-Міжнародний день краси 

  Починаючи з 1995 року в цей день у світі шанують все, що приносить 

естетичне і моральне задоволення. Тому в багатьох містах і країнах саме 9 

вересня повсюдно проводяться конкурси краси. Щоправда, останнім часом 

це поняття, як і багато інших, обросло комерцією і зовнішнім блиском. За 

шоденною гонитвою у пошуках еталонів краси ми часто забуваємо, що у 

світі важливою і цінною залишається краса внутрішня, духовна, первинна — 

та, яку подарувала нам сама природа. Краса і естетика — це два поняття, які 

тісно переплелися між собою. Перший в історії конкурс краси пройшов у 

Бельгії у вересні 1888 року, а перший конкурс краси "Міс Світу" відбувся у 

Лондоні в квітні 1951 року. Естети — люди тонкої натури, які вміють 

побачити красу в буденних речах, передати її іншим у поетичному слові, в 

музиці, у фарбах. Естетом може бути кожен із нас. Ніхто не заборонить нам 

насолоджуватись принадами цього світу, особливо мінливою красою 

природи. Вділивши годинку-другу, ми можемо помилуватись красивими 

пейзажами, тваринами, деревами чи навіть іншими людьми. А в сучасному 

світі доступними є красиві фотографії, відео-арти, вироби народних і 

сучасних майстрів тощо. Авжеж, найціннішою є природна краса, і не тільки 

довкола нас, а й у кожній людині. Красою може бути не лише молодість, а й 

розумна та зріла старість, навіть зів’яла квітка, яка наступного року розцвіте 

знову. Сила і мудрість краси у тому, що вона надихає митців на нові сюжети 

й полотна, несе позитивну і гармонійну силу, а також світлі емоції. 

А втім, краса буває й іронічною — як у притчі Івана Франка.  

 

 

 

 

 

 



14 вересня-День фізкультури і спорту 

 

  День фізичної культури та спорту України відзначається в другу суботу 

вересня. Вперше це свято відзначали в 1994 році, після виходу відповідного 

президентського указу. В Україні спорт знаходиться на високому рівні 

розвитку. З кінця 19 століття в країні поширився найпопулярніший на 

сьогоднішній день вид спорту — футбол. В той час дуже відомим вважався 

український борець греко-римського стилю Іван Піддубний. Українські 

спортсмени ставали чемпіонами світу та Європи в різних дисциплінах. Крім 

того, спортсмени України були кістяком олімпійської збірної Радянського 

Союзу. Легендою світового спорту став Сергій Бубка, який встановив 35 

світових рекордів у стрибках з жердиною. До цих пір встановлений ним в 

1994 році рекорд (6 м 14 см) ніким не побитий. В цей день вся країна також 

згадує імена Олега Блохіна, Ірини Дерюгіної, Лариси Латиніної, Віталія та 

Володимира Кличків, Яни Клочкової, Ганни Безсонової, Жанни Пінтусевич 

та інших видатних спортсменів України всіх часів. 

   Українські рекорди: 

1995: Світовий рекорд Інеси Кравець у потрійному стрибку 

1995: Жіноча збірна України з баскетболу виграла чемпіонат Європи 

1996: Перше українське "золото" на літній Олімпіаді 

1996: Медальний хет-трик Лілії Подкопаєвої у Атланті 

1999: "Динамо" у півфіналі Ліги чемпіонів 

1999: Віталій Кличко став чемпіоном світу серед професіоналів 

2000: Золотий дубль та світовий рекорд Яни Клочкової у Сіднеї 

2004: "Золотий м'яч" Андрія Шевченка 

2006: Збірна України з футболу у чвертьфіналі чемпіонату світу 

2008: Ломаченко - другий олімпійський чемпіон з боксу з України 

2009: "Шахтар" здобув Кубок УЄФА 

2011: Володимир Кличко став абсолютним чемпіоном світу 

2012: Україна провела Євро-2012 

2014: "Золото" біатлоністок у Сочі 

2014: Ломаченко став чемпіоном світу серед професіоналів 
 



21 вересня-Міжнародний день миру 

День миру був заснований 30 листопада 1981 року і протягом 20 

років відзначався в день відкриття сесії ООН кожен третій вівторок вересня. 

У 2001 році була прийнята резолюція про проведення Міжнародного дня 

миру щорічно 21 вересня. ООН проголосила свято днем відмови від 

насильства  і припинення військових дій в усьому світі. День миру 2019 

актуальний як ніколи, адже сучасне суспільство страждає від 

міжнаціональних конфліктів, війн, терактів, екологічних лих. Організація 

об'єднаних націй закликає в цей день подумати про ці проблеми і шляхи їх 

вирішення. 

30 вересня-Всеукраїнський день бібліотек 

Бібліотеки - один з інструментів нашої цивілізації, який вже багато століть 

доводить свою ефективність в процесах збереження, накопичення і 

передачі людських пізнань. Вважається, що вперше аналоги сучасних 

бібліотек з’явилися ще близько 2,5 тис. років до нашої ери на Сході. 

Віддаючи данину поваги бібліотечному руху в незалежній Україні, 14-го 

травня 1998-го року Президентом України було підписано Указ № 471/98 

про щорічне святкування Всеукраїнського Дня бібліотек. В Україні він 

відзначається 30-го вересня. 

Цікаві факти 

Сьогодні в Україні налічується близько 40 тисяч бібліотек. Серед 

провідних — Національна бібліотека України імені 

В. І. Вернадського, Національна парламентська бібліотека 

України, Національна бібліотека України для дітей, Національна історична 

бібліотека України, Державна науково-технічна бібліотека України та інші. 

Кількість бібліотечних працівників перевищує 52 000 т. 

Над газетою працювали: 
Головний редактор-Лисенко Максим(уч.11 класу) 

Заступник головного редактора-Шостик Роман (уч.11 класу) 

Журналісти-Хобоша Оксана(уч.11 класу) 

Педагог-консультант-Онищук Надія Валентинівна 

 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%96%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%B1%D1%96%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%92._%D0%86._%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%B1%D1%96%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%92._%D0%86._%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B1%D1%96%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B1%D1%96%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%B1%D1%96%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_%D0%B4%D1%96%D1%82%D0%B5%D0%B9
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D1%96%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%B1%D1%96%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D1%96%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%B1%D1%96%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%B1%D1%96%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Наші іменинники 
Учителі та працівники школи:  

Тичук Олена Володимирівна - 05.09.1976 

Костюченко Лідія Володимирівна - 19.09.1954 

Савчук Ярослав Миколайович - 21.09.1990 

Учні: 

Влад Мкртчян- 04.09.2006 (уч.8-Б класу) 

Лібега Тимофій- 09.09.2005 (уч.6-А класу) 

Бапчевська Вікторія-09.09.2004 (уч.9 класу) 

Ковальчук Дар’я- 12.09.2005 (уч.6-А класу) 

Пипа Ярослав- 14.09.2007 (уч.7-Б класу) 

Бринько Софія- 17.09.2007 (уч.7-Б класу) 

Шило Олексій- 21.09.2004 (уч.9 класу) 

Котляревська Дар’я-23.09.2007 (уч.7-Б класу) 

Богатирчук Тетяна-26.09.2004 (уч.9 класу) 

Денчік Ігор- 27.09.2006 (уч.7-Б класу) 

Антончук Костянтин- 29.09.2003 (уч.10 класу) 

 


