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СВЯТКОВИЙ  КАЛЕЙДОСКОП 

ЛЮТИЙ 

06.02.2016  Міжнародний день бармена. 

09.02.2016 Міжнародний день стоматолога 

14.02.2016 
День Святого Валентина (День 

Закоханих). 

14.02.2016 День комп'ютерника. 

15.02.2016 Стрітення Господнє. 

15.02.2016 
День вшанування учасників бойових 

дій на території інших держав. 

21.02.2016 День Рідної мови. 
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7 січня 2016 – Свято Різдва Христового. 

Християни всього світу щороку з нетерпінням 

очікують найсвітліше свято - Різдва Христового. У 

кожному куточку земної кулі, де схиляються перед 

іменем Христа, святкують цей воістину великий день. 

Його з нетерпінням чекають не тільки діти, а й 

дорослі. Передсвяткові клопоти припадають всім до 

душі. Цей день вносить в життя кожної людини новий 

промінь світла, любові і надії. Це свято уособлює 

вселюдську любов і народження віри в душі кожного 

християнина. 

19 січня 2016 - ВОДОХРЕЩА  
Хрещення — це свято, яке є одним з головних у 
християнстві. Воно було і залишається одним з 
найулюбленіших в нашій країні. Дата святкування —19 
січня, а напередодні віруючі відзначають Водохресний 
Святвечір(другий святий вечір). 
 Здавна відомо, що Іван Хреститель охрестив народ 
в Йордані, чим закликав всіх до покаяння й очищення душі 
від гріхів. Ісус у віці 30 років, будучи безгрішним, перший 
прийняв хрещення, освятивши при цьому собою річку 
Йордан. На честь цієї події свято і було 
названо Хрещенням, а в народі його називають Йорданом 
(Ордань). Цей же день примітний святом Богоявлення. 
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НОВИНИ ШКІЛЬНОГО ЖИТТЯ 

                              Мир – таке коротке слово, але таке важливе, бо його                            
б                                                    бажають сьогодні  і  діти, й дорослі, його випро-                   

ш                                                  щують у Бога  матері, сповнені переживань за долі                             
с                                                 своїх дітей, його прагнуть всім серцем  і мовчазні та 

стримані чоловіки… 
                                   Усім тим, хто, не шкодуючи своїх сил, здоров’я, оберігає 

мир на нашій українській землі, тим, хто поклав своє життя в боротьбі за волю 
народу, найкращим його дочкам і синам ПРИСВЯЧУЄТЬСЯ. 

Не оминула ця страшна сторінка й нашого маленького містечка, коли, 
стоячи на колінах, зі сльозами на очах та лампадками в руках, зустрічали 
деражнянці своїх земляків, героїв. Зустрічали, щоб віддати їм честь і провести в 
останню путь.Вони були звичайними людьми. І в останню мить віддали нам 
найдорожче – своє життя. За нас віддали. Аби ми жили. Долюбили за них, 
пісень за них доспівали. 

Але  для нас вони – ГЕРОЇ!    А ГЕРОЇНЕ ВМИРАЮТЬ! 
Із мирних українських  міст, затишних осель,  гомінливих класних кімнат 

линуть на Схід листи –послання, листи подяки, листи підтримки нашим 
дорогим захисникам. Скільки їх! Листів, малюнків, оберегів  від хлопчиків та 
дівчаток, які воїни так бережно та трепетно зберігають біля серця! 

 Віримо щиро, що Господь благословить Україну і захистить нас від 
ворогів видимих і невидимих, що хочуть поневолити нас і дасть кращу долю 
нашому народу.  Що будемо  жити вільним життям , що до нашої великої єдиної 
родини повернеться такий довгожданий мир і спокій. 

                                                      Від Заходу вкраїнського й до Сходу  
                                                       Ми єдності ланцюг протягнем знов,  
                                                       Посієм між людьми священну згоду.  
                                                       Ми разом!  Це основа всіх основ.   
                                                       Тепло сердець здолає ворожнечу,  
                                                        І об’єднає всіх свята мета:  
                                                       Тримаймось разом.  Ми - велика сила.  
                                                       Й не забуваймо: Батьківщина в нас одна.    

Тут бились прадіди,  зросили землю кров’ю,  
                                                                      Чужинців проганяли раз у раз.  

                                                                Вороже зло ми переможемо любов’ю,  
                                                                   Нам об’єднатись заповів пророк Тарас.  

                                        І заспіває знову Україна,  
                                                               І оживе її свята земля. І пам’ятаймо:  

                                                      тільки в єдності – народу сила. 
                                                    То ж стали золотими ці слова.  
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                        Святкуєм  цю знаменну дату,  
                              В ній – щастя, доля всіх людей. 

                         Якщо твердій хода солдата – 
                         Дзвінкішим буде сміх дітей. 

                                           Нещодавно учні 2-Б класу з класоводом Неонілою                              
Л                                    Людвігівною Косевич  провели свято, на яке запро-                      
с                                      сили   своїх батьків  і учасників  АТО, для того, щоб   
в                                      вшанувати     захисників Батьківщини. 
                                            Свято на славу вдалось. Діти дізналися, що в наш 
час все частіше професію військового стали обирати і жінки. Звучали 
пісні, вірші присвячені солдатам різних поколінь. Недарма ж: 

Наша рідна армія 
На посту поставлена. 

Наша рідна армія 
У піснях прославлена! 

З великим інтересом слухали всі розповіді воїнів АТО, які залишили в 
душах учнів глибокий слід. Цікаво було слухати спогади батьків учнів 
про службу в рядах армії: 

Щось смішне про службу в війську 
Пригадає тато, звісно! 
Всі ті спогади й байки 

Будем слухать залюбки. 
Свято завершилося конкурсною програмою двох команд з назвами: 
                                                      * Супер - десятка. 
                                                      * Непереможні дзвіночки. 
Вони показали свою сміливість, винахідливість, уміння виходити з 
будь-якої ситуації, підставляти своє дружнє плече. Завдання були дуже 
оригінальні. Це і «Наймудріші», і «Черговий кухар», і                        
                                                   «Найкмітливіші», і  
                                                   «Найсмачніший» 
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ШКОЛА МАЄ ТАЛАНТИ 

Блискуча перемога! 
В другій половині січня волейбольна команда нашого м. Деражня в складі 

6 чоловік: Чорної  Ірини,Мельник Ольги, Кіракосян Маріетти, Корунець Тетяни, 

Ковальчук Дарини і Щесняк Аліни (вікова категорія 2002 р. і молодші, до речі 5 

із них – учениці нашої школи) їздили на 1-ий тур Чемпіонату України по 

пляжному волейболу. Це була наша друга поїздка в м. Запоріжжя. 

На Чемпіонаті було представлено 37 команд з усієї України. 

Грати нам довелося 6 ігор з досить сильними командами. Ігри були 

напруженими, тривала довга боротьба, особливо в фіналі. 

Результати змагань всіх нас порадували: найменші члени нашої команди – 

Ковальчук Дарина і Щесняк Аліна зайняли 25 місце, Кіракосян Маріетта і 

Корунець Тетяна – 5 місце, а Чорна Ірина і Мельник Ольга (ЗОШ №1) стали 

Чемпіонами України. Це наша перша блискуча перемога на республіканському 

рівні. Своїй перемозі ми завдячуємо нашому улюбленому тренеру Юзефі 

Станіславівні Слівінській, яка вже не вперше побачила результати своєї праці – 

наполегливої, завзятої і цілеспрямованої. Радість була безмежною і у тренера, і у 

нас - гравців, і у наших батьків. Ми відчували гордість за свою команду, за 

тренера, за те, що зусилля наші спільні – не марні. 

Дуже хочеться отримувати і надалі перемоги, щоб прославляти і свою 

школу, і рідне місто і в майбутньому рідний край. 

                                                                                 Ірина Чорна – гравець команди  

«Ваша перемога є дуже важливою подією не лише для 
школи, а й для нашого міста. Ми  бажаємо вам не 
знижувати рівень ваших спортивних досягнень і надійно 
нести прапор своєї Батьківщини у світі.  Бажаємо вам нових 
перемог та досягнення нових вершин».  

Президенська служба НВК №2 
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Улюблене свято дітей 
Грудень відчинив двері у чарівний світ зимових свят. Кожне 

із них – урочисте,значуще і дуже бажане. Проте є одне, якого дуже 

чекають діти.  

Це – свято Святого Миколая, яке відзначається 19 грудня. 

Кожна дитина переддень свята стає слухнянішою, добрішою, 

намагається краще навчатись, щоб отримати від святого під 

подушку подарунок, а не різочку. Саме це було лейтмотивом у 

проведенні свята Святого Миколая у нашій бібліотеці. Господарем 

заходу разом із Миколаєм були учні 4-Б класу Деражнянського 

НВК, ЗОШ І-ІІІ ст.  №2, гімназія  (кл.кер. Ярина Л.Г.) 

Діти славили Миколая за його добрі діла, співали пісень, 

танцювали, загадували загадки, розказували вірші та прислів’я, 

ознайомлювались з книгами виставки «Зима прийшла і празники 

привела». Свято пройшло дуже весело і цікаво, а усі гості-глядачі 

отримали символічні подаруночки. 

Абдурахмонова  Наташа учениця 4 – Б класу 
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Тетянин день та День студента  
Тетянин день — релігійне і народне свято, яке припадає на 
25 січня, згідно з григоріанським календарем, один із днів 
студента.  Це свято назване на честь святої Тетяни - 
християнської мучениці, яка жила в Римі під час 
правління імператора Александра Северуса. 
 

Мультик кількох поколінь 
Дитячий мультсеріал "Вулиця Сезам" можна 
порівняти з нашими "Як козаки…", "Ну, 
постривай!" чи "Чебурашка і крокодил Гена". 
На цьому мультику виросло кілька поколінь 
німецьких дітей. Формат "Вулиці…" було 
вигадано у США. Першу серію в Німеччині 
подивилися 8 січня 1973 року. У 70-х 
передача була революційно новою, бо на 
"Вулиці Сезам" мешкали поруч ляльки та 
живі люди із різними кольорами шкіри. 
Ігрові сцени чергувалися з короткими 
роликами про числа й літери, щоб діти 
заодно навчалися. Нині ж у Берлінському 
музеї фільмів та телебачення герої "Вулиці 
Сезам" зустрінуться на спеціальній виставці, 
присвяченій культовому мультику. Гостей 
виставки зустрічатиме кремезний Самсон 
разом із ненажерливим Хлібним монстром 
(Krümelmonster) та рожевою лялечкою Тіффі. 
На виставці покажуть інтерв'ю з акторами та 
творцями передачі, уривки мультиків за 
минулі сорок років, у тому числі й архівні 
серії з американськими сценами. "Вулицю 
Сезам" дивилися дітлахи у 140 країнах світу. 
Мультик виготовляють, зокрема, в Індії, 
Китаї, Ізраїлі та Афганістані. Спеціальну 
виставку в Берліні можна відвідати до 7 
квітня 2013 року. 
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