
* цитата місяця 
* Святковий калейдоскоп 
*  З історії свят 
*  Новини шкільного життя  
*  Весела перерва 
*  Вітання, оголошення 

Деражнянський НВК , ЗОШ І-ІІІ ступенів  

№2, гімназія 

СВЯТКОВИЙ  КАЛЕЙДОСКОП 

 1 грудня - Всесвітній день боротьби проти СНІДу; 
2 грудня - Міжнародний день боротьби за скасування рабства; 
3 грудня - Міжнародний день інвалідів; 
4 грудня - Введення у Храм Пресвятої Богородиці; 
6 грудня - День Збройних Сил України; 
7 грудня - Міжнародний день цивільної авіації; 
10 грудня - День прав людини; 
12 грудня - День Сухопутних військ Збройних Сил України; 
13 грудня - Апостола Андрія Первозванного; 
14 грудня - День вшанування учасників ліквідації наслідків аварії 
на Чорнобильській АЕС; 
17 грудня - День працівника державної виконавчої служби; 
18 грудня - Міжнародний день мігрантів; 
19 грудня - День адвокатури; 
19 грудня - Святителя Миколая Чудотворця; 
20 грудня - Міжнародний день солідарності людей; 
22 грудня - День енергетика; 

24 грудня - День працівників архівних установ. 

№5  
грудень 
 2016 рік 

рубрики номеру: 



1 ГРУДНЯ ВСЕСВІТНІЙ ДЕНЬ 

БОРОТЬБИ ЗІ СНІДОМ 

 відзначився 1 грудня 

1988 року з ініціативи  

Всесвітньої організації   

Охорони  здоров'я . 

 

 

Червона стрічка  -  

символ солідарності з  

ВІЛ – позитивними та 

хворими   

на  СНІД. 
 

  

СНІД В УКРАЇНІ  

______________________________

__________ 

За результатами прогнозу, в 2015 

році 36-43% від загальної кількості 

ВІЛ-інфікованих та 31-38% числа 

смертей від СНІД в Україні 

припадатимуть на 

Дніпропетровську, Одеську, 

Миколаївську та Донецьку області. 

2015 року прогнозні показники 

смертності від СНІД у цих областях 

в 1,5-2,1 рази будуть перевищувати 

середні показники по країні. 

Щорічні витрати на лікування СНІД 

можуть досягнути в 2015 р. 630 млн 

грн (за найгіршим сценарієм). 

« Ми проти СНІДу» -  саме  під таким девізом  

проходив  День боротьби  із СНІДом  у  

Деражнянському НВК, ЗОШ  І-ІІІ ступенів №2, 

гімназії  1 грудня 2015 року.  

    В акції приймали участь   учні 6-11 класів.  В 

цей день   всі  носили червону стрічку , як символ 

солідарності та небайдужості , проводили бесіди, 

години спілкування  на тему,  яка на сьогоднішній 

день , нажаль, досить актуальна та болюча.  



 

                                                                                                  Щороку 3-го грудня весь світ відзначає                

.                                                                          День захисту людей з особливими потре- 

                                                                             бами. Мета даного заходу – при-

вернення  уваги до проблем тих, хто став інвалідом від народження, в дитинстві чи під 

час дорослого життя. За останні сім років чисельність інвалідів в Україні, на жаль, 

зросла в більш ніж на півмільйона. У теперішній час в Україні проживає понад 2,7 млн. 

інвалідів  (в т.ч. понад 165 тисяч дітей). Причиною  

цьому  є природні катаклізми, техногенні катастрофи,  

забруднення навколишнього середовища, дорожньо- 

транспортні пригоди,  вроджені патології і  хронічні  

захворювання та тощо. 

     Отже, доброта - це уміння співчувати іншій людині,  

відгукуватися на її горе, яке  може спіткати кожного з  

нас, це милосердя по відношенню до того, хто потре- 

бує допомоги, це добре ставлення до всіх людей. Доброта людини - у її погляді, 

лагідних очах, щирій усмішці. А ще й в доброму привітному слові. Часом нам так не 

вистачає його! Кажуть, що словом можна і поранити боляче, якщо воно зле і 

безсердечне, і вилікувати, оживити, якщо воно чуйне та сповнене безмежної доброти.  

       Отже давайте будемо уважнішими один до одного і приходити на допомогу. 
 

Є поміж нас багаті й бідні.  
Кому що треба, доля не пита.  
Та є дві речі всім нам необхідні: 
У світі – мир, а в душах –  
                                                доброта. 
 
  

 

 

                   

 Вітаємо переможців  інтелектуально-

розважальної гри «Брейн-ринг» 
 на правову  тематику 
 за підтримки  райдержадміністрації 
 
І місце команда “5-б” класу  
ІІ, ІІІ місце команди “6” класу. 
 

ВІТАЄМО ПЕРЕМОЖЦІВ!  ТАК  ТРИМАТИ!. 



  

6 грудня – День української армії. 

 В кожному навчальному закладі цей день 

проходить по-своєму. А у нас – це був День 

Слави.  

    У початкових класах  проведено тиждень 

патріотичного виховання -   яскраві твочі 

малюнки  до солдатів АТО,  авторські вірші , 

твори прикрашали коридор першого поверху. 

Виховний захід для учнів  2-4 класів  на базі 2-б 

класу (класовод Косевич Н.Л.)  весело, яскраво 

та повчально завершив тиждень. В середній  та 

старшій ланці  учнів школи цей день пройшов 

не менш плідно. Завдяки  “2-б” гімназійному 

класу  та їх класному керівнику Бехті Л.М.  учні 

6-10 класів  мали нагоду поспілкуватися з 

учасниками АТО. Вшанувати пам’ять  героїчно 

полеглих  земляків  - вихованців нашої школи, 

та  й  взагалі героїв Деражнянщини. 

    Сьогодні десятки тисяч патріотів нашої 

держави знаходяться на передовій, захищаючи 

свободу, незалежність та територіальну 

цілісність України. Усім їм, як ніколи, потрібні 

увага, добре слово, повага та любов 

небайдужих людей. Свою увагу, тепло і 

підтримку в цей складний час дарують 

захисникам Вітчизни діти Деражнянської  НВК 

ЗОШ І – ІІІ ступенів №2 , гімназії. Які  

приєднались до Всеукраїнської акції «Лист 

захиснику Вітчизни», проведення якої 

ініційовано Міністерством освіти і науки України 

спільно з Міністерством оборони України. Діти 

пишуть листи, малюють малюнки, власноруч 

виготовляють обереги, які надсилають 

адресатам - бійцям   АТО .  

      Будьте небайдужими до долі нашої 

Батьківщини! Підтримаймо один одного у 

такий нелегкий для усіх українців час та 

молімося за долю нашої неньки України 



14 ГРУДНЯ – ДЕНЬ 

ПОДВІЙНОГО СВЯТА 

 

 
  

    
  

У народі 14 грудня вшановували пророка Наума  

–   

покровителя 

  

розуму, знань.і  доб  рочинства,     

  

У давні часи навчальний процес розпочинався взимку 1 грудня  

  

       За старим стилем  (14- за новим). То була найзручніша пора  

  

 здобувати освіту для сільських дітей. Бо,    найосновніші сільськогосподарські роботи вже було заве- 
,  ршено. А тому, вважалося, що  саме в день 

  

Наума добре починати вчитися: «наука на ум піде».  

  

  

  

    

  

  - 

  

  

Про самого Наума відомо, що він був монахом  -просвітителем, який мандрував селами, безкоштов- 

но навчав  дітей азбуці.  

  

Збереглися його заповіді: «Не можна їсти під час навчання, бо заїси вивчене. Якщо кінчив читати, то   

Закрий  книжку, бо вивчене забудеться». 

  

За народними переказами Наум  

–   

покровитель розуму, знань і навчанн я. Про це мовлять і прислів'я: 

  

• Вчися, сину, азбуки  

–   

прийде хліб сам в руки. 

  

• Не збирай синові худоби, а збирай йому розум. 

  

• Гни дерево, поки молоде, а дітей  учи, поки малі. 

  

• Прийшов Наум  

–   

пора братися за ум. 

  

• Наум наставляє на ум. 

  

• Я не знаю ні «аз», ні «буки»  

–   

прийде Наум і змусить до науки. 

  

  

     Паралельно із Днем Наума – днем, коли у нашому навчальному закладі вшановують 
відмінників навчання, стало доброю традицією приймати п'ятикласників в гімназисти. Не один 
день наша юнь готувалася до цього урочистого та незабутнього для них дня – вивчали вірші, 
пісні, готували листочки з побажаннями аби почепити на символічне “дерево  гімназиста”. 
Привітання директора, президента  
школи, щира та урочиста клятва 
 назавжди залишаться у пам'яті наших 
 наймолодших  тепер уже гімназистів. 



З ДНЕМ СВЯТОГО 
МИКОЛАЯ 

З днем святого Миколая. 

 
   19 грудня в Україні відзначається День святого Миколая - одне з найсвітліших і 

найрадісніших свят усього християнського люду, В цей день і кожен з нас, 

згадуючи дитинство, сподівається на якесь маленьке диво, здійснення заповітної 

мрії, котра під силу лише святому Миколаю, Але чи знаємо ми, чому серед всіх 

святих саме Миколай є найбільшим прикладом милосердя, доброти, заступництва 

для кривд-жених, знедолених і потребуючих допомоги? 

  Святий Миколай є одним з найбільш шанованих християнських святих, відомий як Миколай 

Чудотворець, Святий отець Миколай здавна в нашого народу наділений великою пошаною, 
   В Україні свято на його честь ми святкуємо двічі на рік: навесні  22 травня згадуємо подію 

перенесення мощей цього святого до міста Барі (весняного «теплого» Миколая) та 19 грудня - 

свято Миколая Мир іонійського, чудотворця (зимового Миколая), Святий Миколай - захисник і 

миротворець. Як і колись, так і тепер серце Святого Миколая завжди відкрите для всіх, хто з 

вірою просить допомогти, а він ніколи нікому не відмовляє в настанові і пораді.  
   Тож продовжуючи цю гарну традицію , дарувати тепло, добро та милосердя в нашому 

навчальному закладі цього року було проведено святкові дійства учнями 4-х класів (класоводи 

Ярина Л.Г., Чорна Г.В.) а також традиційну  благодійну ярмарку. Одержані кошти  класні 

колективи перерахували учням Артемівської школи, які  на базі 

 Маниковецької ЗОШ   провели зимові канікули та Різдвяні свята.. 

    Дякуємо учням 5-8 класів, 9-б, 10 та 11 класу за активну 

 участь в ярмарці, обдаровуймо одні одних добром і любов'ю  

та нехай у всіх повсякчас і щоденно очі світяться радістю 

 та шастям, а великий Чудотворець вселяє в наші душі надію  

і віру на краше майбутнє! 



Шановні друзі ! 

Щиро вітаємо вас із  

Новим  2016 роком 

Та  Різдвом  

Христовим. 

  

 
 

Разом зустріли Новий  рік 
В веселім , дружнім, шкільнім колі . 
Пригоди були, жарти, сміх 
У нас всього було доволі.  
Малеча  Фіксіка  зустріла, 
Пірата злого  чуть “ не з'їла”. 
Він зіпсувати хотів свято 
Й дарунки  в діточок забрати.! 
Та  Дід Мороз провчив  злодія 
На нього була лиш надія - 
Він  друзів вмить усіх  зібрав 
І свято наше врятував. 
Тепер разом всі Дід Морози 
З країн Європи, островів 
Прийшли на вечір крізь морози 
На старших учнів дружній спів. 
Бажали щастя та удачі, 
Здоров'я , успіхів й натхнень, 
Що б учні не були ледачі 
Щоб мирним був наш новий день! 
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  Не  вчи  дерево  рости, а  створи  умови  для  

його  росту. 

_____________________________________________ 

Адреса: м. Деражня, вул. Лесі Українки, 9 

Згідно підсумків проекту  
“Клас  року” за І семестр  
орієнтовно лідирують : 

В категорії початкові класи-4-Б 
В категорії 5-11 класи –”6”  

З наступаючим ВАС Новим  
роком,  
Він все ближче від нас крок за  
кроком.  
Ми бажаєм ВАМ у Новому році  
Подивитися щастю у очі.  
Свою вдачу у руки спіймати,  
І міцно тримати, не відпускати.  
Здоровя міцного  бажаєм  усім,  
Нехай радісний настрій  
приходить в ВАШ дім.  
Щоб розумілися діти з  
батьками,  
Невістки з свекрухами, тещі з  
зятями.  
Кохати бажаємо, коханими бути,  
Про все погане навіки забути.  
У кого на серці розчарування,  
Неодмінно зустріне справжнє  
                                    кохання.  
Студентам – на сесіях добре все здати,  
Випускникам – магістрами стати.  
 

Всім, хто закінчує в школі  
навчання –  
Високих балів з тестування.  
Підвищення пенсій –  
пенсіонерам,  
Більш милосердя – міліонерам,  
Хвороби хай зникнуть, а з  
ними все зле,  
Хай завжди надія у серці  
живе.  
Примєр з президентом, щоб  
помирились,  
А депутати більш не  
сварились.  
Нехай радість і щастя до нас  
всіх прийде,  
Хай криза за місяць від нас  
геть піде.  
Нехай здійсняться всі заповітні  
бажання,  
Мир всюди буде і ніжне  кохання!!!!! 


