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 Свята в січні 2017: 

 1 січня  Новий рік 

 6 січня  Святвечір 

 7 січня  Різдво Христово 

 14 січня  Старий Новий рік 

 19 січня  Хрещення Господнє (Богоявління) 

 20 січня  День Автономної Республіки Крим 

 22 січня  День Соборності тa Свободи 

України 
 25 січня  День студента (Тетянин день) 

 26 січня  Всесвітній день митниці 

 26 січня  День працівника контрольно-

ревізійної служби України 
 27 січня  Міжнародний день пам'яті жертв 

Холокоста 
 29 січня  День пам'яті героїв Крут 

 29 січня  День працівника пожежної 

охорони 
 31 січня  Міжнародний день ювеліра 
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Як приємно отримати гарні вітання з Новим роком та Різдвом. А 

особливо приємно, коли це не просто вітання ,а ціла театралізована 

вистава, яку запропонували учням та 

вчителям учні 5-а та 5-б класів разом зі 

своїми класними керівниками 

Підгородецькою О.В. та Ломако  О.і. Усі 

вітання супроводжувалися 

акомпанементом  Пишного В.В.  

Не оминули своєю увагою  щедрівники і 

вихованців реабілітаційного центру. За це отримали  багато оплесків та 

вдячні усмішки вихованців центру. 

 

          
Щедрик, щедрик, щедрівочка, 

Прилетіла ластівочка, 
Стала собі щебетати, 
Господаря викликати: 
– Вийди, вийди, господарю, 
Подивися на кошару, 
Там овечки покотились, 
А ягнички народились. 
В тебе товар весь хороший, 
Будеш мати мірку грошей. 
Хоч не гроші, то полова, 
В тебе жінка чорноброва. 
Щедрик, щедрик, щедрівочка, 
Прилетіла ластівочка 
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«Скільки мов ти знаєш, стільки разів ти 
людина». 

Йоганн Вольфганг фон Ґете 
 

       У наш час знання іноземної мови відкриває перед людиною досить широкі перспективи. 

Зокрема, чим більше мов ви знаєте, тим вищі ваші шанси будь-де: на ринку праці, в подорожах, 

у спілкуванні з цікавими людьми з будь-якого куточку світу. 

       У сучасному житті знання іноземних мов не тільки дозволяє людині почуватися більш 

успішною, але й з легкістю руйнує кордони та робить світ довкола цікавішим. 

       Вивчення іноземних мов – нелегке завдання, і для більшості вільне спілкування іноземною 

мовою має бути підкріплене постійною практикою. Так , в рамках тижня іноземних мов у 

Деражнянській ЗОШ І-ІІІ ступенів №2 з метою популяризації вивчення французької мови був 

проведений  відкритий захід «Під небом Парижу». Організатором  такого незвичайного свята 

стала  О.І. Усата, яка не лише творчий  педагог та умілий наставник, а й гарний майстер своєї 

справи, який вміє  зацікавити та навчити школярів. 

       У  заході  брали участь учні 7-9 класів. Діти з захопленням  декламували вірші  

французькою мовою, учениці 11 та 8 класу  виконували популярні французькі музичні твори, 

розігрували сценки  усім відомих  авторів Антуана де Сент-Екзюпері « Маленький принц», 

Оноре де Бальзака. «Евгения Гранде», розповідали цікаві факти про одну з найпопулярніших 

країн мандрівників – Францію. Учні показали не лише глибокі знання мови , а й  

продемонстрували свої прекрасні акторські здібності, що дозволило глядачам з легкістю 

поринути в сюжети творів світових класиків. 

      Від імені колег, батьків учнів хочемо подякувати Олені Іванівні за творчість і відданість 

своїй справі, за  ту іскорку, яку запалює вона в душах своїх вихованців. 

                                                                                  Педколектив Деражнянської ЗОШ №2. 

  

                                                    
        

         
 

 

https://greenforest.com.ua/english
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«Святкова зустріч з майбутніми першокласниками» 
 

 Народна мудрість говорить, що у справжнього 

педагога уроки не для дітей, а з дітьми. Це вони, справжні 

вчителі, доторкнувшись душі маленької дитини, 

намагаючись не поранити, не образити, обережно 

виростити, допомагають реалізувати себе в житті, ввійти у 

нього якомога чеснішими, добрішими, впевненішими… 

    Саме таку зустріч зі своїми майбутніми 

першокласниками провели досвідчені педагоги 

Деражнянської ЗОШ №2. Це була радість відкриття світу і 

себе. Спочатку малюки та їхні батьки познайомились з 

директором школи  Настуняком М. О., що повідомив батькам про  багаторічну 

історію школи, її здобутки та досягнення. 

    Так, за підсумками минулого року четверо учнів нашої школи стали 

лауреатами в номінації «Гордість району» на святі обдарованих дітей. А саме 

Гоначенко Анна (10 клас), Ачлов Андрій (10 клас), Мандибура Богдана (6 клас), 

Щесняк Євгеній (11 клас). А учениця 9-Б 

класу Тарнавська Анастасія брала участь у 

телешоу «Голос країни. Діти» та дійшла до 

фіналу.  

    У дружній, невимушеній атмосфері 

відбулося знайомство малюків зі своїми 

майбутніми наставниками. Радо гралися 

дошкільнята у «Казкову рукавичку» та 

«Чарівний м’ячик». А згодом розпочалося 

справжнє дійство. До діток завітали 

Мальвіна та Буратіно, Мікі Маус, Карлсон, Карабас Барабас, Лікар Айболить, 

Івасик Телесик та Фея. 

    До «кола дружби» запросили малюків герої казки «Лисичка та Журавель». А 

справжні запорізькі козаки засобами танцю показали, як вони писали лист 

турецькому султанові. Упродовж всього свята чарували наших гостей голоси 

учениць- Приказюк В., Абрамеко Б., Мостинець Я.- гордості нашої школи та 

вокальна група учнів 4-Б класу. 

    Святкове дійство завершилося запальним українським таночком юних 

подоляночок 4-А класу «Тільки в нас на Україні» та загальним флешмобом під 

назвою «Україна – це я…» 

  Шановні батьки !  Ми радо запрошуємо до нашої шкільної родини ваших 

дітей,  майбутніх першокласників, і з нетерпінням чекатимемо на нових учнів.  

  
О.М.Ільніцька заступник директора  

з  навчально-виховної роботи Деражнянської ЗОШ №2    
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ОЧІКУВАННЯ ВІД 

НАСТАЮЧОГО 2017 РОКУ 
  

Кожний новий настаючий рік приносить щось 

особливе всім людям. Це залежить не тільки від 

звичного плину часу, але й від того, як складаються 

зірки в цьому році, і що вони пророкують людству. 

Згідно з віруваннями східних країн, всі тварини 

китайського гороскопу, за яким живуть люди країн 

сонця, що сходить, так чи інакше впливають на 

людське життя. Якщо знати, яким буде 2017 рік 

Півня, можна вберегти себе від багатьох 

неприємностей, підготуватись до цього року, як слід, та використати всі шанси, щоб 

прожити наступні дванадцять місяців якомога краще. 

        В багатьом те, що принесе наступний рік, залежить не тільки від характеру 

покровителя року, а й від індивідуальних особливостей взаємодії правлячого знаку з тими 

чи іншими знаками гороскопу. Тож, перед тим, як безумовно вірити загальному прогнозу 

стосовно того, що каже астрологічна характеристика 2017 року, треба поцікавитись 

віщуваннями, які призначені окремо для кожного з знаків зодіаку. Загальна ж 

характеристика потрібна для того, щоб визначити вектор руху впродовж року, який буде 

потім корегуватись в залежності від характеру визначеного знака зодіаку, та розуміти, які 

ж конкреті проблеми можуть очікувати кожного. 

Дві тисячі сімнадцятий рік буде вдалим для тих, хто вирішив радикально змінити своє 

життя. Півень — це символ прагнення до ідеалу, прямування до мети, тож він не забуде 

про тих, хто жадає змін та нового вектору розвитку свого існування. Вогняний Півень 

наповнений жагою до авантюр, тож, як свідчить характеристика 2017 року Півня,цей час 

— найвдаліший, щоб втілювати в життя найсміливіші свої задуми. Тварина — покровитель 

року дуже смілива та вимагає від себе багато чого. 

        Тож треба протягом року виховувати в собі вміння планувати свою діяльність, чітко 

слідувати вибудованому плану та ставити індивідуальні цілі, направлені на 

самовдосконалення. Вибрати напрямок самовдосконалення ви можете самі, оскільки 

площина варіантів безмежна — від наміру в цьому році кинути погані звички та почати 

здорове життя, відмовитись від м’яса або алкоголя до намагання більше читати книжки та 

відвідувати раз на два місяці оперу або театр. Будь-які вдосконалення життя, які йдуть на 

користь, будуть успішними протягом року і Півень буде допомагати вам у цьому. 

Також протягом року доведеться сміливо заявляти про себе на роботі та в будь-яких 

місцях, де ви бажаєте досягти особливого успіху. Не бійтесь бути трохи наглими — 

звичайно, все треба робити в міру, проте ваш пробивний характер буде оцінений, як треба. 

Півень дуже любить похвалу та компліменти, тож в цьому році варто подякувати всім 

вашим друзям та близьким, які прийняли безпосередню участь у вашому житті та 

допомагали вам протягом усього вашого спілкування. Таким чином ви не тільки порадуєте 

Півня, але й віддасте належне тим, хто був поряд з вами усе ваше життя. У питанні про те, 

яким буде новий 2017 рік, треба пам’ятати, що характер покровителя року передбачає дуже 

велику емоціональність, тож ви будете бажати занадто яскраво реагувати на всі події року, 

чи то добрі, чи то погані. Така поведінка може скомпроментувати вас, тож намагайтесь 

контролювати свої емоції та почуття, щоб не здаватись істеричною людиною, якій не 

можна довіряти. 

 Також покровитель року ратує за щирість та правду в будь-якій її формі. Намагайтесь 

уникати грубощів, образ та різких слів в намаганні бути щирими, добре міркуйте перед 

тим, як говорити правду, адже в деяких випадках правда — не найкращий спосіб, щоб 

налагодити взаємовідносини з людьми. Керуйтесь розумом передусім, і тоді ваш рік буде 

успішним. 
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