
Випуск 28 

Листопад2019 

 

9 листопада - День української  

писемності і мови 

Україна сьогодні, 9 листопада, святкує День української 

писемності та мови. А також вшановують пам'ять 

Преподобного Нестора-Літописця – послідовника творців 

слов'янської писемності Кирила і Мефодія. 9 листопада 2018 

року вшановують Нестора Літописця – монаха Києво-

Печерського монастиря, першого давньоруського 

письменника і літописця, послідовника творців слов’янської 

писемності Кирила і Мефодія. Він традиційно вважається 

одним з авторів "Повісті минулих літ". Раніше існувала 

традиція 9 листопада, коли батьки відводили дітей в 

школу, а потім йшли до церкви: поставити свічку перед 

образом Нестора-Літописця і помолитися, щоб він 

допоміг дитині в навчанні. 

 

 

  



17 листопада - Міжнародний  

день студентів 

День студента в Україні святкується двічі – 17 листопада 

та 25 січня. Міжнародний День студента відзначається 

17 листопада, а от 25 січня відзначається Тетянин день, 

який також асоціюється із днем студентства. День 

студента 2019: історія Так, День студента і Тетянин день 

на перший погляд не мають нічого спільного. Однак якби 

не одна подія, що сталася 25 січня 1755 року. В цей день 

протектор науки і культури камер-юнкер Іван Шувалов 

представив на підпис імператриці Єлизаветі Петрівні указ 

про заснування першого Московського університету в 

Російській імперії.  

22 листопада - День Гідності  

та Свободи 

У вівторок, 21 листопада, українці відзначають одне з 

нових, але знакових свят в історії України - День Гідності 

та Свободи. Свято відзначається щороку згідно з Указом 

Президента 13 листопада 2014 року і встановлено на 

честь початку цього дня двох знаменних і доленосних 

подій у новітній українській історії: Помаранчевої революції 

2004 року та Революції Гідності 2013 року. 

  



 

26 листопада - Дeнь пам'яті жертв 

голодоморів 

Україна в 1932-1933 роках пережила страшну трагедію 
– Голодомор, який забрав мільйони людських життів. В 
Україні щорічний національний день пам'яті припадає 
на четверту суботу листопада.  
О 16:00 оголошується загальнонаціональна хвилина 
мовчання, після чого по всій Україні відбувається акція 
«Запали свічку»: всі охочі несуть свічки до пам'ятників 
жертвам. В акції можна взяти участь, запаливши свічку 
в своєму вікні.  
Інфографіка щодо демографічних втрат України 
внаслідок Голодомору 1932-1933 рр. 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

Фотокореспонденти: Хобоша Оксана(уч.11 класу), Федорченко Вікторія (уч.9 класу) 

Педагог-консультант- Онищук Надія Валентинівна 

Оператор комп'ютерної верстки - Рябко Галина Миколаївна 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

  



 

 

 



День учителя 
Поміж багатьох свят, є день , коли у вчителів особливо 
піднесений і радісний настрій. Це свято- День учителя. Саме 
в цей день, школа по-особливому майорить осінніми квітами, 
посмішками школярів та педагогів. В нашій школі відбулося 
свято. Цього року воно було особливим , адже учнівське 
самоврядування, під керівництвом педагога-організатора, 
підготували не звичайний концерт, а відкриття телевізійного 
каналу «Учитель ТВ». Педагоги побачили себе в передачах: 
«Вчительські долі», «Говорить Україна» та «Світське життя». 
А ще лунали пісні, щирі привітання і веселі відеоролики. 
Справжнім сюрпризом для глядачів стала сценічна 
постановка у виконанні наших педагогів. Усіх працівників 
нашої школи привітав сільській голова Помазан Андрій 
Сергійович. Подякою за свято були щирі усмішки та гучні 
оплески учителів та гостей свята. 
 

Шкільний етап військово-патріотичної гри 
"Сокіл" ("Джура") 

І не буде переводу українському народу, доки із глибин сторіч 
долина козацький клич! Напередодні свята Захисника 
Вітчизни учні 5-11–х класів Михайлівсько – Рубежівської ЗОШ 
І-ІІІ ступенів взяли участь у різноманітних конкурсах: співали 
народні пісні, крокували роями, демонстрували вміння з 
надання першої медичної допомоги, застосовували знання з 
топографії, спортивного орієнтування та історії рідного краю 
на практиці. Легендарна Запорізька Січ – символ мужності й 
незламності українського народу. Наші пращури були 
запорізькими козаками. Від роду до роду передається їх 
заповіт жити чесно, не зазіхати на чуже, трудитися, любити 
свою землю, рідну мову, з повагою та розумінням ставитися 
до інших народів. Невмирущий дух козацької вольності і 
слави, збережений у пам’яті народу, відроджується в 
сьогоденні. 
 

 

  



Профорієнтація 
Сьогодні в нашій школі відбулась профорієнтаційна робота з 
учнями 9, 11 класів. До них завітали представники Ірпінського 
економічного коледжу, які провели змістовну бесіду, стосовно 
вибору майбутньої професії. 
 

Міс Осінь 
Напередодні канікул в нашій школі відбулося свято - Міс 
Осінь 2019. Бурхливі емоції, напрочуд дивовижні таланти, 
взаємопідтримка, радість і задоволення панували у залі. Захід 
подарував кожному тепло, впевненість у собі, бажання й 
прагнення бути щасливим. Всі учасниці здобули перемогу в 
певній номінації та отримали приємні подарунки. 
 

Учителі та працівники школи: 

Удовенко Галина Василівна- 04.11.1956 

Небесюк Яна Володимирівна- 15.11.1987 

Іванченко Валентина Павліна- 18.11.1960 

Приходько Валентина Миколаївна- 19.11.1970 

Кардаш Тетяна Михайлівна- 21.11.1975 

Учні: 

Барсегян Ані- 27.11.2008(уч.5-Б класу) 

Крот Валерія- 02.11.2008(уч.8-Б класу) 

Федоров Ігор- 20.11.2006(уч.7-А класу) 

Зух Дмитро- 23.11.2007(уч.7-А класу) 

 

 
 


