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7 Січня –Різдво Христове 

 Різдво – одне з головних християнських свят, що знаменує народження Ісуса Христа 

у Віфлеємі. За християнським переконанням, Ісус був посланий Богом на землю задля 

спокутування гріхів і спасіння людства. День його народження поділив історію на 

«до» і «після»: з цього моменту почалося сучасне літочислення – «наша ера». 

Традиції: 

Напередодні Різдва Христового 6 січня український народ сідає за щедрий, але пісний 

стіл. Одна з головних традицій святкування Різдва – Святий Вечір. Важлива і 

незмінна традиція на Різдво-це колядування. Давнім та унікальним різдвяним 

звичаєм в Україні було і залишається ходіння з вертепом. Вертеп – це пересувний 

мініатюрний ляльковий театр, розміщений в коробі, в якому показували цілі вистави 

на тему Різдва. 

19 Січня-Водохреща 

 Йордана(Ордана, Водохреща або Богоявлення) — третє і завершальне велике 

свято різдвяно-новорічного циклу, яке православні та греко-католицькі 

християни відзначають 19 січня. З ним пов’язують хрещення на Йордані Христа. 

На другий день зранку ходять до церкви святити воду. Цією свяченою водою 

починається трапеза, нею ж кожний господар кропить усіх членів сім’ї, хату, інші 

будівлі, криниці.За давньою традицією, церемонія освячення води відбувалася під 

відкритим небом, на берегах річок, струмків, озер. Ще напередодні Йордана, з льоду 

вирубували великий хрест («йордан») і ставили його поруч з ополонкою. 

22 Січня-День Соборності України 

 День Соборності — свято України, яке відзначають щороку 22 січня в день 

проголошення Акту Злуки  Української Народної Республіка й Західноукраїнської 

Народної Республіки, що відбулося в 1919 році.Офіційно в Україні День соборності 

відзначають з 1999 року. 

 

 

 



14 Лютого –День Святого Валентина  

День святого Валентина - найромантичніший свято! У всьому світі його 
відзначають як день любові: хлопці та дівчата, чоловіки і жінки 
обмінюються валентинками- вітальними листівками у формі сердечок. Ця 
традиція з'явилася дуже давно, ще в VII столітті. А ось як саме вона з'явилася? 

Існує безліч легенд. Валентин, за версією католицької церкви, дійсно зцілив сліпу 
дівчинку - дочку сановника Астерія. Астерий увірував у Христа і прийняв хрещення. 
Клавдій після цього наказав стратити Валентина. Тобто Валентин постраждав за 
віру, а тому і був зарахований до лику святих. 

Більш романтична інша легенда. У 269 році римський імператор Клавдій II 
заборонив своїм легіонерам одружуватися, щоб сім'я не відволікала їх від військових 
справ. Але знайшовся єдиний у всьому Римі християнський проповідник Валентин, 
який співчував закоханим і намагався їм допомогти. Він мирив посварених коханих, 
складав для них листи з зізнаннями у коханні, дарував квіти молодому подружжю і 
таємно вінчав легіонерів - всупереч закону імператора. 

Клавдій II, дізнавшись про це, наказав схопити священика і кинути його у 
в'язницю. Але і там Валентин продовжував творити добрі справи. Він закохався в 
сліпу дочку свого ката і зцілив її. А сталося це так: перед стратою молодий 
священик написав дівчині прощальну записку з поясненням в любові, підписану: «Від 
Валентина». Отримавши цю звістку, дочка тюремника прозріла. Валентина 
стратили 14 лютого 269 року. З цих пір люди відзначають цей день як свято 
закоханих. 

Через двісті років Валентина проголосили Святим покровителем всіх закоханих. 
Всесвітній свято освідчень тепер відзначається повсюдно. А в пам'ять про листі, 
написаному Валентином своєї коханої, 14 лютого закохані дарують одне одному 
листівки - валентинки. Згідно традиції, їх не підписують, а почерк намагаються 
змінити: вважається, що чоловік повинен сам здогадатися, хто надіслав йому 
валентинку. Крім валентинок у цей день чоловіки дарують своїм коханим квіти, 
найчастіше червоні троянди. 
 

15 Лютого-Стрітення Господнє 

Історія православного Стрітення Господнього 

 У перекладі з давньоруської (церковної) мови дане слово означає «зустріч». Згідно 

Біблії, якийсь праведний чоловік на ім’я Симеон одного разу за вказівкою Святого 

Духа прийшов у храм, де побачив маленького Ісуса з матір’ю Марією і батьком 

Йосипом. Божому немовляті тоді було всього 40 днів. Цій зустрічі передувала ціла 

історія, коли ще 300 років тому Симеон перекладав священну книгу з єврейської 

мови на грецьку і написав замість слова «дружина» — «діва».  

 

http://ped-kopilka.com.ua/shkolnye-prazdniki/den-svjatogo-valentina/krasivye-valentinki-i-pozdravlenija-s-dnem-svjatogo-valentina.html


Існує низка прикмет цього дня. Ось деякі з них: 

-15 лютого не залишайте грошей на столі, інакше є ризик, що весь рік у вас буде 

грошовий спад. 

-Якщо на Стрітення Господнє відлига, то весна почнеться рано, а восени буде 

відмінний урожай пшениці. 

-Як і на Святки, стрітенський день можна гадати. Для ворожби цілком згодяться 

будь-які різдвяні ворожіння.. 

21 Лютого-Міжнародний день рідної мови 

 Історія свята, на жаль, має трагічний початок. 21 лютого 1952 року у Бангладеш 

(Східний Пакистан) пакистанська влада жорстоко придушила демонстрацію 

людей, які виражали свій протест проти урядової заборони на використання в 

країні своєї рідної — бенгальської, мови. Відтоді кожного року Бангладеш відзначає 

день полеглих за рідну мову. Саме за пропозицією цієї країни ЮНЕСКО проголосило 21 

лютого Міжнародним днем рідної мови.  

 Рідна мова для кожної людини є важливим елементом культурної свідомості. Вона 

накопичує традиції й досвід попередніх поколінь і дозволяє передати їх нащадкам. 

Мова — це історія народу, його світогляд, інтелектуальний та духовний 

результат кількатисячолітньої еволюції кожного етносу. Без своєї мови, своєї 

самобутньої культури немає народу. Привернення уваги міжнародної спільноти до 

цієї теми – важливий крок до визнання необхідності захистити різноманіття 

культур. 

 В Україні це свято відзначають з 2002 року, коли для зміцнення державотворчої 

функції української мови та сприяння вільному розвитку і використанню інших мов 

національних меншин України було видане розпорядження “Про відзначення 

Міжнародного дня рідної мови”. 

Відтоді це свято стало ще одним днем пошанування рідної мови в кожному 

освітньому закладі, у бібліотеках, культурних центрах, просвітницьких 

організаціях України.  



Наші іменинники  

Вчителі та працівники школи : 

4 лютого-Онищук Віра Степанівна 

12 лютого-Вдовенко Аліна Юріївна 

27 лютого-Рябко Галина Миколаївна 

 

Учні: 

1 лютого-Дєдовець Степан(учень 4-Б класу) 

2 лютого-Філатов Михайло(учень 3-А класу) 

2 лютого-Трофімов Максим(учень 8-А класу) 

2 лютого-Касяненко Олександр(учень 8-А класу) 

3 лютого-Жидченко Людмила(учениця 4-Б класу) 

6 лютого-Левадня Єв (учениця 6-А класу) 

7 лютого-Лисенко Кароліна(учениця 2-Б класу) 

7 лютого-Лешишак Володимир(учень 4-А класу) 

14 лютого-Ачимович  Лука(учень 3-Б класу) 

14 лютого-Павленко Богдан(учень 7-А класу) 

17 лютого-Безсмертний Роман(учень 4-А класу) 

18 лютого-Барсегян Авет(учень 4-Б класу) 

20 лютого-Лінчук Максим(учень 5-Б класу) 

20 лютого-Бабіч Дарина(учениця 6-А класу) 

20 лютого-Езме Мелек(учениця 6-Б класу) 

20 лютого-Гоголь Анастасія(учениця 8-А класу) 

23 лютого-Піскова Аліна(учениця 3-Б класу) 

23 лютого-Мацук Поліна(учениця 4-А класу) 

23 лютого-Шатило Роман(учень 4-Б класу) 

25 лютого-Ломакіна Вікторія(учениця 8-Б класу) 

26 лютого-Коркішко Артем( учень 3-Б класу) 

27 лютого-Кукурудза Владислав(учень 3-А класу) 

 



 

28 лютого-Юзьков Віталій(учень 6-А класу) 

 

 

Над газетою працювали: 

Головний редактор-Ковтун Єлізавета(уч.11 класу) 
Заступник головного редактора-Лисенко Максим(уч.10 класу)                                              

Журналісти-Мельник Марічка(уч. 5-А класу)Сидорук,Перехристюк(уч.9-А 
класу)Клокун,Дорохов(уч.9-Б класу) 

Фотографи-Фузицька Діана(уч.11 класу )Хобоша Оксана(уч.10 класу) 
Педагог-консультант-Онищук Надія Валентинівна 


