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 1 березня  Всесвітній день цивільної оборони 
 3 березня  Всесвітній день письменника 
 7 - 13 березня  Масляниця 
 8 березня  Міжнародний жіночий день 
 9 березня  Міжнародний день ді-джея 
 12 березня  День землевпорядника 
 14 березня  Початок великого поста 
 15 березня  Всесвітнiй день захисту прав споживачів 
 18 березня  День працівника податкової тa митної служби 

України 
 20 березня  День працівників ЖКГ тa побутового 

обслуговування населення 
 21 березня - 27 березня  Тиждень солідарності з народами, щo 

борються проти расизму тa расової дискримінації 
 21 березня  Всесвітній день поезії 

 21 березня  Міжнародний день боротьби зa ліквідацію расової 
дискримінації 
 21 березня Міжнародний день лялькаря 
 22 березня  Всесвітній день водних ресурсів 
 22 березня  День таксиста 
 23 березня  Всесвітній метеорологічний день 
 24 березня  Всеукраїнський день боротьби iз захворюваністю 

туберкульозом 
 24 березня  Всесвітній день боротьби пpоти туберкульозу 
 25 березня  Міжнародний день пам'ятi жертв рабства тa 

трансатлантичної работоргівлі 

 25 березня  День Служби безпеки України 

 26 березня  День Внутрішніх військ МВС 

 27 березня  Міжнародний день театру 
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              День Святого Валентина 

                                                                  Одним з найбільш популярних варіантів історії              

в                                                                виникнення Дня святого Валентина прийнято вважати т                     

а                                                       таємне вінчання закоханих священиком. Римський імператор  

Клавдій II жив приблизно в третьому столітті до нашої ери і був затятим противником 

шлюбних союзів. Справа в тому, що саме шлюбні узи і сім'ю він сприймав як перешкоду його 

планів щодо завоювання нових земель, легіонери повинні були бути вільними.  

Але всупереч цій забороні Валентин продовжував вінчати закоханих. За такий непослух його 

кинули в темницю і пізніше засудили до смертної кари. Вийшло так, що дочка тюремника і 

Валентин зустрілися і полюбили один одного. Будучи в камері він спілкувався зі своєю пасією по 

засобу записок. А останню безпосередньо перед стратою він підписав "від Валентина". Ця версія, 

звідки стався день святого Валентина, і сьогодні вважається найбільш правдоподібною. Але є і 

декілька альтернативних варіантів.  

 

      Виникнення Дня святого Валентина - альтернативні версії 
 

Згідно іншої версії вже знайомий нам Валентин закохався у дочку начальника в'язниці. Її 

звали Джулія і дівчина була сліпою. В останній день перед стратою Валентин написав їй листа у 

поклав у нього жовтий шафран. Після того, як дівчина отримала записку і дістала з конверта 

шафран, вона зцілилася.  

      При чому під ім'ям "Валентин" було відомо відразу кілька святих. Одного з них стратили у 

269 році, це була римський священик. Також відомим Валентином у свій час був єпископ 

Інтерамни. Ця людина відома своїми цілющими здібностями, а страчений але він був за те, що 

звернув в християнство сина градоначальника.  

Існує легенда, згідно з якою історія виникнення Дня святого Валентина сягає своїми кіньми 

набагато глибше і починається аж з часів язичництва. Відповідно до даної версії спочатку цей 

день був святом Луперкалії. День відвертої еротики і достатку, який був присвячений богу-

покровителю стад Фавна в Стародавньому Римі. В цей день було прийнято писати записки і 

складати в невелику посудину. Записки писали дівчата, а хлопці діставали їх: чию записку дістав 

молодий чоловік, за тією дівчиною він повинен був доглядати у цей день.  

Вітальна скринька святого Валентина 

 

 

 

 

 

 

 

           

 
     До дня Святого Валентина в нашій школі 
радою старшокласників були проведенні 
інформаційні години, щодо історії 
виникнення свята.    
        Протягом тижня  "працювала" скринька 
закоханих, а на завершення  кожен отримав 
"валентинку" та позитив. 
Найпопулярнішими  в цей день були «2-а» та 
«2-б» гімназійні класи вони отримали 
найбільшу кількість  «валентинок»,  а 
лідером  учнівських симпатій стала учениця 
«2-а» Гулівата Аня.  
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 ДО ДНЯ ВИВОДУ ВІЙСЬК З АФГАНІСТАНУ 
                 15 лютого - 27 річниця виведення радянських військ з Афганістану 

Двадцять шість років тому, 15 лютого 1989 року, закінчилася одна із самих довгих і трагічних воїн 
другої половини 20 - го століття – війна в Афганістані. 

Рішення ввести радянські війська до Афганістану ухвалено 12 грудня 1979 року. Офіційна мета 
введення була — запобігти загрозі іноземного військового втручання. 

У конфлікті брали участь збройні сили уряду Демократичної Республіки Афганістан з одного боку і 
озброєна опозиція (моджахеди, або «душмани») - з іншого. Боротьба велася за повний політичний 
контроль над територією Афганістану. Моджахедам в ході конфлікту підтримку надавали військові фахівці 
США, ряд європейських країн-членів НАТО, а також пакистанські спецслужби. 

25 грудня 1979 року почалося введення радянських військ в ДРА по трьох напрямах: Кушка-Шинданд-
Кандагар, Термез-Кундуз-Кабул, Хорог-Файзабад. Десант висаджувався на аеродромах Кабул, Баграм, 
Кандагар. 

До складу радянського контингенту входили: управління 40-ї армії з частинами забезпечення і 
обслуговування, чотири дивізії, п'ять окремих бригад, чотири окремі полки, чотири полки бойової авіації, 
три вертолітні полки, одна трубопровідна бригада, одна бригада матеріального забезпечення й деякі інші 
частини й установи. 

Афганська війна тривала з 25 грудня 1979 до 15 лютого 1989 року 3340 днів (дев’ять років, один 
місяць, дев’ятнадцять днів). 

Виведення радянських військ з Афганістану почалося 15 травня 1988 року, відповідно до укладених в 
квітні 1988 року Женевських угод про політичне врегулювання становища навколо ДРА. Радянський Союз 
зобов'язався вивести свій контингент в дев'ятимісячний термін, тобто до 15 лютого наступного року. 

За повідомленнями, в перші три місяці Афганістан покинули 50 183 військовослужбовців. Ще 50 100 
осіб повернулися в СРСР у період з 15 серпня 1988 по 15 лютого 1989 року. 

15 лютого 1989 року генерал-лейтенант Борис Громов, згідно з офіційною версією, став останнім 
радянським військовослужбовцем, який переступив по Мосту Дружби кордон двох країн. Насправді на 
території Афганістану залишалися як радянські військовослужбовці, що потрапили в полон до душманів, 
так і підрозділи прикордонників, що прикривали виведення військ та повернулися на територію СРСР 
лише в другій половині дня 15 лютого. Прикордонні війська КДБ СРСР виконували завдання з охорони 
радянсько-афганського кордону окремими підрозділами на території Афганістану до квітня 1989 року. 

Найважчим підсумком афганської війни  стала загибель наших солдат і офіцерів, скалічені долі 
молодих людей, гіркота споминів про бої та кров, втрати та рани. 

Участь у війні взяли 160375 військовослужбовців з України, 3360 з яких – загинули, 72 – пропали 
безвісти, 3560 – стали інвалідами. 

Ця війна зламала життя багатьом молодим хлопцям. Незважаючи ні на що, вони чесно виконували 
свій громадянський обов’язок, залишалися вірними присязі до кінця. 

15 лютого ми схиляємо голови перед світлою пам’яттю полеглих, вшановуємо тих, кому довелося 
воювати в чужих країнах. 
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«Люди, бережіть серця 
свої, щоб не стали 
каменем! Розбудуйте в 
душах Божий храм, щоб 
не повторити великий 
гріх!» 

 
 

Саме під таким гаслом у Деражнянському НВК №2 було проведено 

тематичні виставки, години пам’яті "У нашій пам яті вони назавжди 

залишились ", сумісний із вчителями флеш-моб "Ми за мир", приурочені 

Героям Небесної сотні.  

 

 У скорботній тиші завмерла зала, коли її огорнуло полум’я запалених 

свічок, пам’яті про невинно убитих 

жертв Небесної сотні. Учасники 

лінійки-реквієму мали змогу пригадати 

хронологію подій 18-20 лютого 2014р., 

трагічніший етап революції – події на 

Інститутській 18-20 лютого , в ході 

яких загинуло близько сотні 

протестувальників і кілька сотень було 

травмовано.  

 

 Під усім відомі мотиви музики «Плине кача…» запалили свічу пам 

яті, учні дикламували вірші, щоб кожен зміг торкнутися пам’яттю того 

священного вогню-частинки вічного. А світло тієї свічки хай буде 

даниною тим, хто навічно пішов від нас, хто заради торжества 

справедливості жертвував собою. 

 

 

Вони повинні жити в нашій 

пам’яті! 
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                                       ВіДКРИТТЯ МЕМОРІАЛЬНОЇ ДОШКИ                                             

В                                                   ВОЇНІВ – ДЕРАЖНЯНЦІВ, КОЛИШНІХ 

УЧНІВ ШКОЛИ,  ЩО ЗАГИНУЛИ В ЗОНІ АТО 

 

   
 

В Деражнянському НВК, ЗОШ І-ІІІ ст. №2, гімназій відбулося урочисте 

відкриття меморіальної дошки воїнам АТО, що загинули під час 

антитерористичної операції на сході України. Подвиг випускників гімназії 

Ігоря Гейсуна, Євгена Андріюка, Віталія Каракули та 

Івана Зубкова увічнили в граніті .Висловити 

співчуття та щиру вдячність батькам загиблих 

Героїв прийшли представники влади, 

священослужителі району, освітяни, учні 

навчального закладу, друзі загиблих воїнів та 

небайдужі деражнянці. Настоятелі храмів Георгій 

Чернятинський та Валерій Конончук відправили 

панахиду за загиблими Героями та освятили 

меморіальні дошки. Присутні вшанували 

хвилиною мовчання воїнів, які віддали своє життя, 

захищаючи незалежність нашої держави.  
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ГОРДІСТЬ ШКОЛИ 
 Впродовж жовтня- лютого 2015-2016 р.р відбулися районні 
та  обласні конкурси та олімпіади  в яких брали участь учні 

нашої школи. І не лише брали участь, але й показали високий 
рівень  знань та з гордістю пронесли імя учнів 
Деражнянського НВК, ЗОШ І-ІІІ ст. №2, гімназії.                                    

Імена цих учнів будуть записані золотими літерами в історію 
нашої школи і стануть прикладом для наслідування усім 

подальшим поколінням школярів. 
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У лютому 2016 року в Деражнянському НВК ЗОШ І-ІІІ ст. №2, гімназії 

відбувся ряд заходів. 

 На базі нашої школи проходили 

районні семінари вчителів української 

мови, вчителів початкових класів, 

бібліотекарів та районний семінар 

директорів та заступників з навчально 

виховної роботи. Школа має гарний 

вчительський та учнівський колектив, 

багато надбань та перемог, добрий 

досвід роботи, 

яким з радістю 

ділиться під час проведення семінарів. 

Теоретичні доповіді, практичні заняття, відкриті 

уроки, флешмоб … - це лише малий перелік 

нашої роботи.  

Завдяки плідній співпраці учнівського та 

вчительського колективів  ми гідно представили 

нашу школу гостям , які відвідали вищезгадані 

заходи..  

 
 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

  
  

Шкільні новини 
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ВІТАЄМО 

 

 

 

 

В цей день весняний, 

В цей день святковий 

Бажаємо щиро, бажаємо радо 

Безхмарного неба, сонця в     душі 

Здоров'я міцного, дитячого 

                                     слова 

Натхнення, кохання й краси! 
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Наша адреса: м. Деражня, вул. Лесі Українки, 9 

ПОДЯКА 

Класним керівникам та учнівським 
колективам  Деражнянського НВК №2, 
гімназії , а особливо  найактивнішим  
учням «1» гімназійного класу  за  
активну участь у зборі пластикових  
кришечок  

 

ПОДЯКА 

Класним керівникам та 

учнівським колективам 2-а,    2-

б, 3-а, 4-б, «1», «2-а», «2-б», «3-а», 

«3-б», «4-а», «5-б», «6» , «7» за 

патріотизм та волонтерську 

підтримку наших захисників - 

воїнів АТО. 

ОГОЛОШЕННЯ 

09-12.03.2016р. – урочисті заходи 

присвячені відзначенню 

Шевченківських днів. 

16.03. 2016р. – циркова вистава в 

актовому залі школи «КЛОУНДАЙК» 


