
№3, жовтень 2015 

Рекомендовані рубрики:  

 * цитата місяця 

* святковий калейдоскоп 

*  з історії свят 

* новини шкільного життя  

* віртуальна подорож 

* цікавинки звідусіль 

Жовтень 

2015.10.01 
Міжнародний день музики. Міжнародний день 

людей похилого віку. 

2015.10.07 День працівників освіти 

2015.10.03 День юридичного працівника 

2015.10.14 
Покров Пресвятої Богородиці. День художника. 

День працівників стандартизації та метрології 

2015.10.02 Всесвітній день посмішки 

2015.10.27 День рятувальника 

2015.10.23 День працівника автомобільної галузі 

2015.10.30 
День працівників Державної податкової 

адміністрації 

Деражнянський НВК ЗОШ І-ІІІ 

ступенів №2,гімназія 

СВЯТКОВИЙ  КАЛЕЙДОСКОП 



Міжнародний день 

музики 

Музика одна з прекрасних 

естетичних цінностей 

людства. Вона сприяє 

гармонізації нашого 

загального світовідчування, 

виступає інструментом 

самовираження і натхнення, 

служить джерелом 

непередаваних відчуттів і 

емоцій. 

Міжнародний день 
людей похилого віку 
Людина, яка дожила до 
похилого віку, гідна 
поваги навіть тільки тому, 
що їй це по милості 
Божій вдалося. У 
наймудрішою книзі на 
землі, в Біблії, Святому 
Писанні, відкрито 
говориться про те, що від 
нашого ставлення до 
наших батьків і матерів 
безпосередньо залежить 
наша власна тривалість 
життя на цій землі.  

Всесвітній день посмішки 

Посміхніться, подаруйте собі 
гарний настрій. Поділіться 
посмішкою з рідними, 
друзями, товаришами по 
службі, не забудьте 
посміхнутися кому-небудь по 
дорозі. Це не складно. Це 
зробить ваш день набагато 
приємніше. Спробуйте! 

28 жовтня – День визволення України 

від німецько-фашистських загарбників 



 «МИ - РОДУ КОЗАЦЬКОГО ДІТИ» 

Щорічно в жовтні у Деражнянському НВК N2 проводиться свято Осені, де учні та 

їхні наставники учителі реалізовують свій творчий потенціал через тематичні 

компо¬зиції та захисти до них. 

Цього року, не відходячи від тра¬дицій, знову було проведено такий виховний 

загальношкільний захід. Та в зв’язку із відзначенням в нашій державі Дня 

захисника Вітчизни свято набуло патріотичного характеру і було проведено у 

формі фестивалю патріотичної пісні «Ми - роду козацького діти». Організаторами 

свята виступили центр «Дозвілля» учнівського самоврядування школи, а 

учасниками були учні 2-4 та 5-11 класів. 

Захід нікого не залишив байдужим. Довгий час слова «любов до Батьківщини», 

«патріотизм» сприймалися досить декларативно, проте останні події в Україні 

стали своєрідним лакмусовим папірцем нашої громадянської свідомості. Впродовж 

усього дійства в залі вирували почуття палкого не-підробного патріотизму. Зі сцени 

лунали заклики до об’єднання, слова любові до рідного слова й краю. 

Декламування авторського віршу ученицею 1-го гімназійного класу Анею 

Марюхою нагадало про події на Майдані, героїв Небесної Сотні, воїнів, які 

відстоюють нашу державність. 

Першу частину конкурсу відкривали учні початкових класів, далі учні середньої та 

старшої ланки. Прозвучало багато різнопланових пісень: від ліричних до репу. У 

молитві схиляли голови разом з учнями 4-6 класу з піснею «Прошу в неба», з 

гордістю підіймали голови під час пісні «Козачата», виконані 2-а класом, обіймали 

весь світ з надією, що війна скоро скінчиться, учні «6» та «7» гімназійних класів, 

«3-а» та «5-6» класів, виконуючи пісні «Нас не зламає холодна байдужість», «Разом 

і до кінця», «Слава Україні, Героям слава!». Завдяки учням «4-Б» гімназійного 

класу ожила й зазвучала по-новому пісня «Мій рідний край», а також пісня яка 

немовби чекала свого часу, «Ми - козаки» у виконанні юнаків «2-а» гімназійного 

класу. І це далеко не повний перелік номерів-захистів, підготовлених тематичних 

композицій, представлених учнями 2-4 та 5-11 класів, під час виступів яких зал 

неодноразово вибухав оплесками. 

Велика вдячність усім дітям, батькам, класним керівникам, учителям, які 

долучилися до створення свята націо¬нального піднесення й патріотизму! Слава 

Україні! 
Олена ПІДГОРОДЕЦЬКА, 

педагог-організатор НВК №2  
 

НОВИНИ ШКІЛЬНОГО ЖИТТЯ 



Композиції класів  



МОЯ УКРАЇНА 
Тендітні плечі сковує желет  

 А кучері сховала під шоломом  

У її серце цілить кулемет  

Що «берегиня» - справ нема нікому. 

Вона свободу мусить боронить, 

Щоб її діти горя й зла не знали,  

їй би обнять їх, спати положить  

Вона ж обрала тугу і майдани. 

Не може бідна все терпіть що є  

Вона ж Вкраїна - і звучить це гордо  

Для діточок відстоює своє  

Зерно, що вкладено в її святеє лоно. 

Її дітей ховають у гробах , 

Несуть їх ті, що вижити зуміли. 

Вона над ними наче волі птах 

 Свої підніме широченні крила,  

 їй би кохать, купатись у полях, 

 Що колосом налиті золотавим  

Вона ж, бідненька, мусить воювать, 

Щоб скинуть ті ненависні кайдани. 

А у ночі - присниться рідний син... 

Він буде звать, й сміявся без упину... 

Її дитя - навіки уже спить  

Його сховали в чорну домовину. 

Терпи рідненька, мусиш все стерпіть, 

Нас так багато всіх не покладете. 

А ти чекай на сина, що вже спить  

У сні до тебе милий лиш прилине. 

Він буде тобі снитись до кінця. 

Ти будеш згадувать його завжди.. 

Й сльозами, наповниш чашу власного життя –  

Його уже не буде нігде з нами. 

Зумій, рідненька, ти в війні вціліть! 

Прошу, згаси той біль ненависті й обиди  

Ти маєш далі жити і робить  

Усе щоб більше не тривало лихо. 

Я дуже вірю, що настане мить  

Коли не треба буде воювати, 

Коли ми зможем вільно говорить 

 Й ніхто не буде нас перебивати. 

А поки стій, у цьому убранні, 

У білому халаті, зі свічою 

Повір, «тендітна жінко» - весь твій біль, 

Ми пронесем й не зрадимо ніколи. 

 



•  Мужайся козаче, гетьманом будеш! 

•    З 1999 року свято Покрови, 14 жовтня, відзначалось як День 

українського козацтва. Минулого року президент України Петро 

Порошенко підписав указ про те, що в цей день українці 

святкуватимуть День захисника України (замість 23 лютого), з метою 

вшанування мужності та героїзму захисників незалежності і 

територіальної цілісності України, військових традицій і звитяг 

українського народу, сприяння дальшому зміцненню патріотичного 

духу у суспільстві та на підтримку ініціативи громадськості. 

•     У вівторок, 13 жовтня, у районному будинку творчості дітей та 

юнацтва проводилась козацька національно-патріотична гра «Сокіл-

Джура», в якій взяли участь 9 роїв (команди з Деражні, Вовковинець, 

Лозового, Яблунівки, Божиковець, Новосілки, Радовець). 

•    Гра складалась із таких конкурсів: «Варта», «Впоряд», «Смуга 

перешкод», «Відун», «Стрільба». Перше місце здобув рій 

Деражнянського НВК №3, ліцею імені героя Івана Зубкова (керівник 

Валентина Аркадіївна Сидорук), друге – Деражнянського НВК №2, 

гімназії та третє – Деражнянської ЗОШ №1. Переможці переходять до 

обласних змагань. На гру були запрошені майстер спорту 

міжнародного класу з легкої атлетики та бобслею Олександр Бортюк 

та козак Павло Рудницький. Вони долучилися до патріотичного 

виховання та приготування козацького кулішу, який готували на 

вогнищі. 

•    За ініціативи керівника гуртків національного виховання та 

наказового отамана Деражнянського району Українського козацтва 

Олега Бляхарського та за підтримки народного депутата Віктора 

Бондаря команді Деражнянського НВК №3, ліцею «Косаки», які 

зайняли 2 місце на обласних змаганнях «Сокіл-Джура», вручили 

подарунки – 2 палатки та 8 підвісних систем гірського спорядження. 

За підтримки підприємців Анатолія Приступи та Сергія Вандюка, а 

також волонтера Мар’яни Сенчук учасників пригощали з м’ясом та 

солодощами. 

•    У такий важкий для нашої держави час дуже важливо розвивати в 

наших дітей патріотизм, силу волі та любов до рідної землі. Адже не 

так обов’язково одягнути шаровари чи виростити «оселедець», як 

бути українським козаком в душі, щирим, справжнім та 

справедливим.  



День Європи в Україні 
Історія святкування Дня Європи  
День Європи – це символ започаткування нової успішної моделі мирної співпраці між 
державами, що ґрунтується на спільних цінностях та інтересах. 
Рішення щодо відзначення 9 травня Дня Європи в Європейському Союзі було прийнято у 
1985 році на Саміті Ради ЄС у Мілані. До 1997 року це свято мало переважно культурно-
мистецьку спрямованість та носило обмежений характер. 
У 1997-1998 роках до святкування Дня Європи залучилися держави-кандидати на вступ до 
ЄС. У цих країнах святкування набуло певного політичного забарвлення і було спрямоване 
на формування громадської думки стосовно підтримки вступу до Євросоюзу. Проводилися 
регіональні конференції та круглі столи; публічні дебати, виступи на телебаченні та радіо 
громадських діячів; широка інформаційно-роз’яснювальна кампанія; культурно-
розважальні програми та спортивні змагання тощо. 
Україна – єдина держава не член ЄС, в якій на державному рівні відзначається День 
Європи (цей день святкують також у країнах-кандидатах – Македонії, Туреччині, 
Хорватії). 
Щорічне відзначення згаданого заходу в нашій державі започатковано Указом Президента 
України від 19 квітня 2003 р. № 339, яким встановлено третю суботу травня датою 
святкування в Україні Дня Європи. 
Протягом останніх років успішно апробовано практику широкомасштабного святкування 
Дня Європи у регіонах України. За сприяння Представництва ЄС в Україні та посольств 
держав-членів ЄС спільно з місцевими обласними, міськими та районними державними 
адміністраціями в обласних центрах та містах України щорічно проходять 
повномасштабні святкові заходи. Крім участі в офіційному відкритті святкування Дня 
Європи, відбуваються зустрічі послів держав-членів ЄС з представниками органів 
місцевих та обласних влад, студентами та викладачами місцевих університетів, 
представників неурядових та громадських організацій, засобів масової інформації. 
Багаторічній досвід організації Дня Європи в Україні вказує на те, що цей День поступово 
стає справою державного значення і відіграє непересічну роль у формуванні громадської 
думки в Україні про майбутнє нашої держави в європейській сім’ї народів. 
 
Мета відзначення Дня Європи в Україні  
З 2003 року в третю суботу травня в Україні відзначається День Європи відповідно до 
Указу Президента № 339/2003 від 19 квітня 2003 року. 
Відзначення Дня Європи в Україні − це важливий крок у зміцненні самоідентифікації 
України як європейської держави, причетної до традицій і цінностей Європи. Головною 
метою відзначення в Україні Дня Європи є: 
формування позитивної громадської думки щодо євроінтеграційного курсу України; 
ознайомлення якомога ширшого кола громадськості з європейськими цінностями та 
традиціями; 
популяризація загального європейського культурного надбання серед громадськості, 
зокрема, молоді; 
залучення населення регіонів України до діяльності, пов’язаної з інтеграцією країни до 
ЄС; 
поширення ідеї європейської ідентичності серед громадян Європейського Союзу, 
утвердження спільних європейських цінностей.  



Гороскоп на 2016 рік – рік 

Вогняної Мавпи. 
• Час минає швидко, і не встигнемо ми зустріти зелену Козу і 

звикнути до неї, як вже настане 2016-ий, рік червоної Мавпи, 
стихія якої буде вогонь. Так що потрібно до нього підготуватися. 
Детальний гороскоп на 2016 рік, характеристики цього 
«тварини» і людей, що народилися під його знаком, а також 
сумісність та пророкування долі ми пропонуємо довідатися 
нижче. 
Як і годиться, за китайським календарем настане він тільки в 
лютому, 8-го числа 2016 року. За повір’ями китайців, в цю ніч 
унесется вдалину Дерев’яна Кізка (європейці чомусь вважають, 
що овечка) і поступиться трон Вогненної Мавпі. Це тварина 
лише у деяких в підсвідомості викликає забавні асоціації. На 
Сході, насправді, люди дуже трепетно ставляться до мавп, 
вважаючи їх мало не втіленням божества. Розумні, артистичні і 
неймовірно сильні тварини, зовні багато в чому схожі на 
людину. Як тут не повірити в те, що гороскоп на 2016 рік буде 
особливо значущим не тільки для тих, хто народився під цим 
знаком, але і для всього людства. 
 Астрологи обіцяють в цілому досить яскравий, насичений 
період, мовляв, нудьгувати в 2016 нікому не доведеться. Світлі 
вихідні будуть проходити цікаво і з користю для кругозору, будні 
будуть плідними і робітниками, адже мавпа любить трудитися. 
Але і хитрувати теж любить, так що будь-які примхи долі і 
оточуючих варто сприймати простіше. Пам’ятайте, що тварина 
ця примхлива і навіть неслухняне, а якщо мавпу розлютити, то 
вона може і напасти. Не провокуйте негативних подій і не 
шукайте пригод на одне місце», повірте, вони самі вас у разі 
чого знайдуть. 
Червона Вогненна Мавпа 

http://goroskop.pp.ua/wp-content/uploads/2015/05/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BF-%D0%BD%D0%B0-2016-%D1%80%D1%96%D0%BA-%E2%80%93-%D1%80%D1%96%D0%BA-%D0%92%D0%BE%D0%B3%D0%BD%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D1%97-%D0%9C%D0%B0%D0%B2%D0%BF%D0%B8.jpg

