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Святковий калейдоскоп 

Квітень 

1 квітня День сміху 

7 квітня Благовіщення Пресвятої Богородиці 

11 квітня Міжнародний день визволення в’язнів фашистських 

концтаборів 

12 квітня Всесвітній день авіації і космонавтики  

16 квітня День довкілля 

18 квітня Міжнародний День пам'ятників та історичних 

місць. День пам'яток історії та культури  

22 квітня Всесвітній день Землі  

26 квітня Річниця Чорнобильської трагедії  

 

Всі перемоги починаються з 
перемоги над самим собою.  

                 Л. Леонов 



 Попри велику кількість думок скептиків щодо  

цього свята, ми з нетерпінням чекаємо день 8 

березня. Це свято є символом приходу весни, 

розквіту, краси.  

 Надзвичайно приємно було жіночій частині 

колективу Деражнянського НВК №2 слухати у свою 

адресу стільки приємних слів та привітань від 

хлопчиків 11 класу та колег-чоловіків.  

 Ще досить нетрадиційною  була ідея учнівського 

самоврядування прикрасити двері класів 

вітальними листівками. Довгий час це піднімало 

настрій та  створювало святкову атмосферу. 

Дякуємо за подаровані приємні моменти “1”, “2А”, 

“2Б”, “3А”, “3Б”, “4Б”, “5Б”, “6”, “7” класам. 

http://gvizdivtsi.org.ua/8-%d0%b1%d0%b5%d1%80%d0%b5%d0%b7%d0%bd%d1%8f-%d0%b6%d1%96%d0%bd%d0%be%d1%87%d0%b5-%d1%81%d0%b2%d1%8f%d1%82%d0%be/
http://gvizdivtsi.org.ua/8-%d0%b1%d0%b5%d1%80%d0%b5%d0%b7%d0%bd%d1%8f-%d0%b6%d1%96%d0%bd%d0%be%d1%87%d0%b5-%d1%81%d0%b2%d1%8f%d1%82%d0%be/
http://gvizdivtsi.org.ua/8-%d0%b1%d0%b5%d1%80%d0%b5%d0%b7%d0%bd%d1%8f-%d0%b6%d1%96%d0%bd%d0%be%d1%87%d0%b5-%d1%81%d0%b2%d1%8f%d1%82%d0%be/
http://gvizdivtsi.org.ua/8-%d0%b1%d0%b5%d1%80%d0%b5%d0%b7%d0%bd%d1%8f-%d0%b6%d1%96%d0%bd%d0%be%d1%87%d0%b5-%d1%81%d0%b2%d1%8f%d1%82%d0%be/


 Масляна є одним з найстаріших свят слов'янських народів. 

Справжня забава, яка зберегла свої традиції в наші дні з 

язичницької культури.  Перед майбутнім постом в 

масляний тиждень панував достаток найрізноманітніших 

смаколиків, головними з яких традиційно були млинці. 

Саме рум'яні млинці своєю круглою формою за часів 

язичництва асоціювалися у людей з сонцем. 

  Молодь затівала різні розваги. Ближче до вечора 

традиційно розпалювалося велике багаття, на якому 

згоряло солом'яне опудало зими, що йде; до цього його 

весь день возили по вулицях. Опудало встановлювали в 

центрі багаття, всіляко жартували над ним і лаяли його. 

Навколо вогнищ водились веселі хороводи з піснями і 

танцями.  

 У наш час дуже добре збереглись ці стародавні світлі 

традиції  і учні нашої школи не стали осторонь  цього 

дійства. Майже в усіх класах  проводились виховні години 

про історію і традиції свята Масляна, які закінчувались 

частуванням смачними і рум´яними млинцями. 

 Гарно відсвяткували Масляну 3А, “3Б”, “5Б”, “6”, “7” 

класи. 

 

 

Новини 

шкільного 

життя  

Масляна (Масниця) 

7 — 13 Березня 2016 



 Традиційно актив учнівського 

самоврядування гімназії оголошує 

різноманітні заходи до  

профорієнтаційного вибору. Більшість 

класів активно відгукнулись на дане 

прохання і виготовили надзвичайно 

цікаві і змістовні колажі. 

      

      Твій вибір!!!! 

 



МИ ЧУЄМО ТЕБЕ, 

КОБЗАРЮ! 

На початку березня у нашій школі 

проводяться Шевченківські  

дні, аби не просто вшанувати 

пам'ять геніального поета, а й 

відчути його невмируще слово 

серцем і душею. Цьогоріч вони 

розпочалися літературно-

музичними композиціями. 

Глядачів вразили декламації 

творів Шевченка у виконанні 

учнів 8-11 класів, вчителів – 

філологів та вчителів інших 

кафедр. 



 З 21 по 25 березня проводився тиждень третіх  

     класів, що традиційно став Шевченківським. 

Організатори заходів (класні керівники 3 – х класів: 

Гаврилюк Т.О. та Барабаш Т.П.) були приємно 

вражені тим, з яким ентузіазмом та 

відповідальністю поставилися всі діти до участі в 

них. Адже лише в конкурсі на кращі читання віршів 

Т.Г. Шевченка взяли участь близько 40 учнів 

початкових класів. При нагоді хочеться відмітити 

кращих з них: Ковальчук Уляна 2 – Б клас; Куценков 

Назар; Горик Мирослав; Стаднік Ангеліна 3 – А 

клас; Савицький Артем, Кривонос Максим, 

Кузнєцов Данило 3 – Б клас; Берегова Валерія 4 – А 

клас; Абдурахмонова Наталія та Винарчик Софія 4 – 

Б клас. 

Майже всі учні початкової школи підготували свої 

ілюстрації до творів Кобзаря. 



 Підсумком  тижня став фестиваль народної казки,  що 

проводився 25 березня. Юні аматори сцени запропонували на 

суд глядачів віршовані  п’єси – казки, пісні, таночки, брали 

участь у вікторинах. Маленькі артисти з 2-А класу повідали нам 

повчальну казочку «Горішок».  Із захопленням глядачі 

спостерігали за виступом учнів 3-х класів, які  обіграли казки 

«Лисичка і журавель» та «Колосок». Запальним таночком 

завершили свій  виступ учні 4-Б класу До «Гостинної хатки» 

запросили друзів учні 4-А класу. 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Та головною окрасою цього свята стала виставка творчих 

родинних робіт. Внаслідок  учнівського голосування 

переможцями стали родини -  Килимника Андрія (4-А клас),  

Кривоноса Максима – (3-Б клас),  Дембіцької   Олександри 

(3-А клас ) та  Абдурахмонової  Наташі     (4-Б клас)         

Вітаємо Вас з перемогою та дякуємо за творче, винахідливе 

підростаюче покоління. 
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Адреса:  

м. Деражня,  
 вул. Лесі  Українки, 9 

22 березня честь гімназії на фестивалі –конкурсі  агітбригад   

представляла збірна команда “ Вітамін” , у складі Віхтюка Андрія, Рибака 

Ігора, Приказюк Вікторії, Мостинець Яни, Абраменко Богдани, Кобилецької 

Карини, Гончаренко Анни. Виступ команди “Вітамін” вражав своєю 

креативністю, співучістю, змістовністю. Журі оцінило виступ творчої і 

перспективної команди і присудило друге місце. А в конкурсі плакатів і 

фотографій на дану тематику наша школа здобула почесне  перше місце.  

     Ми приєднуємося до привітань і бажаємо надалі результативних і творчих 

виступів.  

30 березня - "Теплого Олекси"  
30 березня у народі відзначають "Теплого Олекси" - День святого Олексія, чоловіка Божого, який жив у 
IV столітті. 
Батьки одружили його з багатою римлянкою, але Олексій покинув дружину і присвятив своє життя 
Богові.  
В цей день пасічник виставить бджоли на пасіку, вівсянка засвище свою пісеньку: "Покинь сани, бери 
віз!", а щука-риба хвостом лід розіб'є. 
У цей час журавлі повертаються з вирію.  
Мисливці розповідають, що в день Теплого Олекси ведмеді прокидаються і йдуть шукати поживи.  
Лисиці на Олекси переселяються зі старих нір у нові. В цей день ворон купає своїх дітей і відпускає їх на 
волю, у самостійне життя.  
Це був день берези. У цей день збирали березові бруньки. За столом всією родиною пили березовий 
сік.  

 

За народним календарем: 


