
 

6 грудня - День Збройних Сил України 
Загальне професійне свято всіх українських військовослужбовців 

давно заслужило всенародну повагу і шану з боку офіційних державних 

структур усіх рівнів. Цей День приурочений до дати прийняття Закону 

незалежної України від 6-го грудня 1991-го року «Про Збройні Сили України». 

Саме свято - День Збройних Сил України було встановлено у 1993-му році 

постановою Верховної Ради України від 19-го жовтня № 3528-XII. Доблесть і 

честь солдатів і офіцерів - в цьому справжня сила будь-якої армії та українські 

військовослужбовці зберегли все це і примножили. Український воїн - надійний 

захисник, відданий патріот і людина, для якої честь, свобода і незалежність 

далеко не порожній звук.  

У цей День ми приєднуємося до привітань на адресу наших славних 

військовослужбовців, ветеранів і новобранців, солдатів і офіцерів, генералів та 

адміралів, бажаємо їм міцного фізичного здоров’я, успіхів у бойовій та 

тактичній підготовці, надійних тилів, кохання і всіх благ! Божих благословень 

Вам і Вашим родинам! Зі святом! 

 

12 грудня - День сухопутних військ України 
Високий бойовий дух і відвага, злагодженість та ефективність, проявлені при 

обороні країни від російської агресії, що почалася в 2014-му році, ще раз 

підтвердили славну честь українського воїна. Указом Президента від 18.10.1997 

в Україні встановлено свято - День Сухопутних військ України, яке відзначається 

щорічно 12 грудня. Сухопутні війська Збройних Сил України були сформовані у 

складі Збройних Сил на підставі Указу Президента відповідно до статті 4 Закону 

України «Про Збройні Сили України» в 1996 році. Сухопутні війська збройних сил 

є головним носієм бойової могутності незалежної Української держави. За своїм 

призначенням та обсягом покладених на них завдань, вони відіграють 

вирішальну роль у виконанні своїх функцій, як в мирний, так і воєнний час. За 

чисельністю вони складають майже половину збройних сил України, ракетні 

війська і артилерія, армійська авіація, аеромобільні війська, війська 

протиповітряної оборони. 

 



19 грудня – День святого Миколая 
Традиційно День Святого Миколая – популярне зимове свято для дітей та 

дорослих. Головна ідея свята - відчуття безкорисливого добра, прагнення 

подарувати іскру радості та надії. Це не тільки сімейна традиція, але й один із 

символів духовного тепла. Цьому святу налічується вже багато століть. 

Виникло воно приблизно після 345-го року від Різдва Христового. Присвячено 

дню, коли один з яскравих послідовників Христових був покликаний Господом 

на Небо. Цього щирого християнина звали Микола. Він ніс своє служіння в 

стародавній Лікії, місто Миру (нині ця місцевість знаходиться поблизу сучасного 

турецького міста Демре) і був єпископом у місцевій Церкви. Микола прийняв 

Христа, будучи багатою людиною. Перейнявшись вченням - отримав безцінні 

дари Духа Святого. Виконуючи Слово Боже і проповідуючи спасіння Христове, 

не залишався байдужим в турботах про бідних, малозабезпечених і ближніх 

своїх. Творив дивовижні справи, а безкорисливість і лагідність почитав великим 

привілеєм. Був чудовим благодійником. 

 

25 грудня – Католицьке Різдво 

Різдво є великим святом, встановленим на спогад про народження Ісуса 

Христа в Віфлеємі. Різдво Христове - одне з найважливіших християнських 

свят, державне свято в більш ніж 100 країнах світу. Перші відомості про 

святкування християнами Різдва відносяться до 4 ст. Питання про реальну 

дату народження Ісуса Христа є суперечливим і неоднозначно вирішеним 

серед церковних авторів. Можливо, вибір 25 грудня пов’язаний з приходом на 

цей день язичницького солярного свята «Народження Сонця Непереможного», 

який з прийняттям у Римі християнства наповнився новим змістом. Згідно з 

однією із сучасних гіпотез, вибір дати Різдва відбувся внаслідок одночасного 

святкування ранніми християнами Боговтілення (зачаття Христа) та Великодня; 

відповідно, у результаті додавання до цієї дати (25 березня) 9 місяців Різдво 

припало на день зимового сонцестояння. У дні святкування Різдва встановився 

звичай заломлювати «різдвяний хліб» - особливі прісні облатки, які 

освячуються в храмах під час Адвенту, - і їсти його як перед святковою 

трапезою, так і під час привітань один одного зі святом. 

 

 



26 грудня – День подарунків 
Усім нам дуже подобається отримувати всілякі приємні подарунки. Це 

справжній сюрприз, коли гублячись у здогадах ми отримуємо щось зовсім 

несподіване, але в глибині душі лише крадькома окреслене в наших добрих 

надіях і мріях, що приносить нам непідробну радість і теплі почуття. Через 

подарунок можна передати не тільки свою ніжність і турботу, а й показати всю 

щирість своїх почуттів і переживань по відношенню до свого улюбленого або 

улюбленої, друга чи подруги, родича, знайомого, колезі по роботі або навіть 

начальнику. Не дивно, що колись у далекій Великобританії та пов’язаних з нею 

країн Британської співдружності, а саме в Канаді та Австралії, Новій Зеландії та 

на Самоа, Кірібаті і т. д. виникло це дивовижне свято, свято сюрпризів, свято 

подарунків, свято уваги і не байдужості. Спочатку він називався абсолютно 

інтригуючою назвою - «Boxing day» і був, за даними проекту DilovaMova.com, не 

робочим днем. Невід’ємно зв’язувався з християнськими традиціями і 

відзначався на другий день після Різдва.  

31 грудня- Останній день року 
Отже, рік має властивості коли-небудь таки закінчуватися і останній день року, 

що минає в історію, може стати одним з найцікавіших днів у цьому році. Не 

секрет, що більшість з нас саме в цей унікальний день знаходяться в якомусь 

передчутті чогось доленосного і яскравого, підводять підсумки і впритул зайняті 

підготовкою до події, яка очікує нас на рубежі, між 23:59:59 і перших секунд 

року Нового. Зізнайтеся - далеко не завжди ми це помічаємо. Будьте спокійні, 

зважені, і звичайно ж радісні! Нехай печалі минулого залишаться в минулому, і 

життя подарує вам безліч нових приводів не сумувати. Додасть сил, додасть 

настрою, обов’язково внесе ясність і поставить перед вами нові цікаві цілі. У 

цей День для всіх нас приготований принаймні один подарунок - унікальне чудо 

і явище, рубіж, коли рік приходить на зміну року, коли відбувається щось 

життєствердне і підбадьорююче для всіх нас, що закликає нас рухатися далі, 

не зупинятися на досягнутому і прагнути до кращого. Бажаємо вам бути 

уважними і будьте обережні, щоб не упустити цей момент. З наступаючим Вас! 

Ваших друзів і знайомих! Ваших близьких і родичів! Зі святом! 
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ДЕНЬ ЗДОРОВ’Я 

Одне з важливих завдань суспільства-виховати фізично, морально, соціально, 

духовно здорову людину. З цією метою в нашій школі був проведений захід на тему: 

"Молодь за здоровий спосіб життя". Участь взяли учні 5-11 класів. Кожен клас 

підготував пропагандистський виступ на тему здорового способу життя. Підтримати 

тему здоров'я прийшли й найменші учасники-вокальний колектив "Співограй". Класи, 

які продемонстрували найбільш змістовні та найяскравіші виступи були відзначені 

грамотами. 

 

ПЕРЕМОЖЦІ СПОРТИВНИХ ЗМАГАНЬ 

В листопаді учні нашої школи брали участь в різноманітних спортивних 

змаганнях та зайняли призові місця. Кришевич Назар (8-А клас), Тарадайко Володимир 

(8-А клас), Сав’яненко Владислав (7-Б клас), у складі команди ФК «Сокіл», здобули 

перемогу в турнірі проти ДЮСШ (Ірпінь).  

 Равлюк Анастасія (5-А клас) здобула 1 місце в турнірі з дзюдо, що проходив у м. 

Варшава (Польща). 

Унинець Назарій (5-А клас), Ромашев Даніл (5-А клас), Бабіч Богдан (5-А клас), 

в складі дмитрівської команди «Гарт», зайняли 2 місце в турнірі серед команд з регбі, 

який проходив в м. Шауляй (Литва). 

 

ВІТАЄМО НАШИХ ПЕРЕМОЖЦІВ! 
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