
Різдво Христове — велике християнське свято, день Народження 

Ісуса Христа, Спасителя світу і Відкупителя людей з полону гріха. 

Свято Різдва Христового вважається другим після Пасхи 

(Великодня) великим святом, хоча у багатьох католицьких країнах 

народне благочестя досі відводить йому головне місце серед свят. 

Різдвяна легенда 

Свято Різдва належить до великих християнських, так званих 

Дванадесятих неперехідних свят, та має п'ять днів передсвяткування 

і шість днів післясвяткування і завершується святом Обрізання 

Господнього. 
 

14 січня українці святкують кілька свят. Перше - свято на честь 

Василія Великого, архиєпископа Кесарії Кападокійської, що в Малій 

Азії. Церковні джерела характеризують його як аскета, богослова і 

вченого, автора кодексу чернечого життя. Також Василія Великого 

вважали покровителем землеробства, і саме тому цього дня 

основною обрядовою дією було засівання осель збіжжям. За 

церковними календарем 14-го січня також відзначають свято 

Обрізання Господнього. Саме тоді, згідно з церковними джерелами, 

за єврейським звичаєм відбувся обряд обрізання Ісуса Христа, після 

якого дитині й дали ім'я, провіщене ще архангелом Гавриїлом в день 

передання благої вісті Діві Марії, - Ісус. І нарешті, 14 січня - 

також перший день Нового року за старим стилем. Переддень 

Нового року своєю обрядовістю нагадував переддень Різдва та в 

народі називався Щедрим Вечором, що пов'язано зі звичаєм 

готувати багатий святковий стіл, який обов'язково прикрашали 

скоромні страви. На Новий рік, як і на Різдво, носили «вечерю», але 

Цього разу не родичам і знайомим, а лише сільській бабі-повитусі. 

 

https://traditions.in.ua/kalendarni-sviata/zymovyi-tsykl/1581-6-sichnia-sviat-vechir
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https://traditions.in.ua/kalendarni-sviata/zymovyi-tsykl/280-7-sichnia-rizdvo


У цей день християни всього світу згадують одну з ключових євангельських 

подій – Хрещення Ісуса Христа в річці Йордан. У Водохреща існує й інша 

назва, Богоявлення, яке воно отримало на згадку про чудову подію, що 

сталася з Ісусом Христом під час обряду. Хрестив Ісуса пророк Іоанн 

Предтеча, якого також називають Хреститель. Євангеліє розповідає нам, як 

під час обряду, на Христа зійшов Святий Дух у вигляді голуба. У той же 

момент, голос з неба проголосив:  

«Це Син Мій Улюблений, що Його Я вподобав». 

«У цей день всі, хто зачерпнув святу воду, приносять її додому і 

зберігають весь рік, так як сьогодні освячені води; і відбувається 

явне знамення: ця вода в суті своїй не псується з часом, але, 

почерпнута сьогодні, вона цілий рік, а часто два і три роки, 

залишається неушкодженою і свіжою». Традиційно, у день свята 

Богоявлення, відбувається водосвяття. Святять воду двічі – 

напередодні свята, а потім безпосередньо у сам святий день.  

19 січня, на Водохреща, у будь-якій  місцевій водоймі прорубали 

«іордань» – ополонку у вигляді хреста або кола. Неподалік від 

ополонки встановлюється аналой та дерев’яний хрест з крижаним 

голубком, який символізує Святий Дух. Після обов’язкової 

святкової літургії, люди відправляються до ополонки. Священик 

служив молебен, після чого тричі опускав в ополонку хрест, просячи 

на воду Боже благословення. За традицією, водохресну воду, яку 

набрали з освячених джерел, зберігають цілий рік – до наступного 

свята Хрещення. При необхідності, її слід пити на голодний шлунок, 

з молитвою. Незважаючи на те, що на свято Хрещення Господнього 

немає поста, день напередодні – Святвечір,необхідно провести 

дотримуючись суворого посту. Традиційна страва цього дня – 

сочиво, яке готують з крупи, меду і родзинок. 

 



За вже сформованою традицією це незвичайне свято відзначається 

переважно в молодіжному та студентському середовищі. Саме там 

воно і зародилося. Колись, ще в 70-х роках минулого століття в 

середовищі західної молоді виникла дивна ініціатива. За даними 

проекту DilovaMova.com, точно відомо, що вона була викликана 

загальними віяннями і тенденціями тих, абсолютно 

приголомшливих років. Це був якийсь протест на постійно 

зростаючу напруженість і своєрідна відповідь, яку не просто 

помітили, а й котра була почута, була підтримана і поширилася по 

всьому світу. Прості і дружні обійми, позбавлені всякої двозначності 

здатні підбадьорити і підтримати, сприяти гарному настрою і внести 

якийсь спокій у буденну суєту, яка наповнена не тільки 

нескінченними турботами, але і всілякими тривогами. Це 

своєрідний спосіб психологічної підтримки, який визнан навіть в 

строгому науковому середовищі. Користь від таких доброзичливих 

жестів інколи буває досить істотна. 

Відомо, що студенти - це одні з найбільш прогресивних верств 

нашого суспільства. Студентське середовище досить потужна сила, 

іноді нестримна, повна несподіваних рішень і універсальна у 

багатьох своїх проявах. Міжнародний день обіймів, який 

відзначається 21-го січня, тому яскраве підтвердження. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



У студентів завжди є за що любити своє студентське життя. Не 

дивлячись на той факт, що безсумнівно приведе нас до довгих і 

глибоких міркувань з цього приводу, зауважимо, що в цьому немає 

ніякої потреби. І якщо б у студентів навіть не було жодного 

«законного» свята, то це б їх не засмутило. Швидше навпаки, додало 

б їм куди набагато більшого ентузіазму в пошуках «зайвого» 

приводу для радості, адже молодість володіє ще далеко не повністю 

вивченим потенціалом, і наділяє своїх володарів самими 

непередбачуваними і неординарними ідеями та рішеннями.

З 27 серпня 2004 Указом Президента України святкування “Дня 

працівника пожежної охорони” та “Дня рятівника” було відмінено у 

зв’язку з встановленням професійного свята “Дня працівників 

цивільного захисту”, яке стало відзначатися з 2004 року і 

відзначалося по 2007 рік щорічно 17 вересня. Таким чином, у 2004 

році працівники пожежної охорони відмітили своє професійне свято 

двічі. Надалі, 12 вересня 2008 Указом Президента України № 

830/2008 “День працівників цивільного захисту” став називатися 

“День рятівника” і відзначатися щорічно 17 вересня. Тепер “День 

рятівника” святкують працівники аварійно-рятувальних служб, 

пожежної охорони, працівники інших спеціальних формувань, а 

також громадяни, які вносять свій внесок у справу ліквідації 

наслідків надзвичайних ситуацій техногенного та природного 

характеру, захисту життя і здоров’я людей. 
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Спортивні змагання 

На передодні Дня Збройних сил України, в нашій школі пройшли спортивні 

змагання, які провели учасники учнівського самоврядування. Кришевич Назарій та 

Тарадайко Володимир (учні 8-а класу), підготували та провели змагання з футзалу між 

учнями 5-7 класів. Рабцун Ярослав (учень 10 класу), під керівництвом учителя 

фізкультури, провів турнір з баскетболу серед учнів старших класів. 

 

Новорічні свята 

Новий рік-це яскраве, урочисте і веселе свято, яке люблять і дорослі, і малюки. В 

нашій школі створили новорічну атмосферу: в актовій залі засяяла головна ялинка 

школи. Весь тиждень проходили новорічні ранки. Для 1-4 класів учнівське 

самоврядування, на чолі з педагогом-організатором, створили справжню казку у 

вигляді квесту, в якому учні виконували різноманітні завдання. Для 5-7 класів був 

проведений новорічний квест, в якому учителі очолювали різні станції-царства і 

розважали дітей різними цікавими завданнями. Учні 6-б класу підготували театральну 

постановку «Вертеп», в якій познайомили нас з історією народження Ісуса Христа. 

Для учнів 8-11 класів пройшов новорічний КВК, в якому 3 місце здобули учні 8-

Б класу, 2 місце виборола команда 11 класу, а почесне 1 місце заслужено отримали 

учні 9 класу. 

Атмосфера панувала новорічна, кожен мав змогу поринути в казку і відчути 

радість прийдешніх свят. 

 

Підсумки районного етапу всеукраїнської акції 

"Птах року 2019" 

І  місце здобула Федоченко Вікторія, учениця 10 класу; 

ІІ місце посіла Зурначян Маргарита, учениця 6-а класу. 

 

ВІТАЄМО НАШИХ ЮНИХ ХУДОЖНИЦЬ З ПЕРЕМОГОЮ! 
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