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1 травня ГІасха Христова - Великдень

1 травня Свято Весни 1 Праці

З травня Всесвітній день свободи преси
З травня День кондитера

5 травня Всесвітній день акушерки

5 травня Міжнародний день боротьби за права
Інвалідів

7 травня День радіо

8 травня День матері в Україні

8 травня Дні пам’яті та примирення, присвячені
пам’яті жертв Другої світової війни

9 травня День Перемоги

15травня День молодіжних і дитячих громадських
організацій України

15 травня День пам’яті жертв політичних репресій

15 травня День пам’яті померлих від СНІДу

15 травня Міжнародний день сім’ї

18 травня День скорботи і пам’яті жертв депортації
кримськотатарського народу

18 травня Міжнародний день музеїв

19 травня День вишиванки

21 травня День Європи в Україні

28 травня День прикордонника

31 травня Всесвітній день блондинок

31 травня Останній дзвоник



«Бережи себе -  
сьогодні / завжди1»

Питання безпеки життя та здоров'я дітей завжди 
займало основне місце у виховній роботі кожного 
Навчального закладу. Одним із пріоритетних напрямів 
роботи з учнями є планування і проведення різних 
[заходів щодо зміцнення та збереження життя та 
здоров'я учнів.

18 по 22 квітня 2016 року в школі проходив тиждень 
безпеки життєдіяльності. Девіз тижня -  

Бережи себе -  сьогодні і завжди!»
Під час тижня було проведено тематичні бесіди, 
зустрічі з лікарями РЦЛ, тренінги та заняття шкільного 
психолога, веселі перерви з учнями початкових класів 
загонів ЮІР.
Тиждень пройшов цікаво та різноманітно, сподіваємось 
що тиждень безпеки життєдіяльності дав можливість учням оволодіти 
основними знаннями, уміннями та навичками безпеки повсякденного життя( 
а також сформував у школярів правила безпечної поведінки та необхідність 
дотримання їх в різних нестандартних ситуаціях.

В с е с в іт н ій  День а в іа ц ії  
і  к о с м о н а в т и к и

12 квітня 1961 року людина здійснила перший політ у космос. Відтоді 
щороку у цей день відзначають М іж народний день космонавтики.
Приводів для святкування в Україні достатньо, адже країна має третій після 
Америки та Росії ракет но-космічний комплекс, а в рейтингу космічної 
актив ності наразі на п'ятому міс ці. Україна і космос -  нерозді льні. Зв'язок 
цей міцно встановився на зорі космонавтики.
Українське похо-дження мали такі творці 
теорії польотів у світовому просторі, як 
Костянтин Ціолковський, Микола Кибальчич,
Юрій Кондратюк. Людину завжди манило не 
бо та зорі. Це була мрія лю- дини. З першим 
польотом Юрія Олексійовича Гагаріна ця мрія 
здійснилась. І у третьому тисячолітті ми 
знаємо набагато більше, ніж століття назад. НО
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16 КВІТНЯ “ ДЕ
Пріоритетним напрямом виховної роботи в нашій школі є екологічне виховання, 

яке починається ще з молодшого шкільного віку. Спочатку діти вчаться помічати 
прекрасне та незвичне навколо себе, вчаться спостерігати, милуватись природою, 
посильно охороняти природу, не шкодити їй, робити довкілля чистішим, а згодом 
беруть участь у збереженні та примноженні лісових багатств.

Вже стало доброю традицією в нашій школі в квітні влаштовувати прибирання 
подвір’я школи,присадибних ділянок. В цьому році акція: «Зроби свій дім 
затишним» проходила саме з 16 по 22 квітня, до Міжнародного дня Землі. Усі 
класні колективи із задоволенням приймали участь у акції

Учні школи активно прибирали територію школи намагаючись зробити її ще 
затишнішою, красивішою і привабливішою .
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В очікуванні Великодня
Вже незабаром настане одне 
з найбільш их християнських 
свят — Пасха. Думаю, ні для кого 
не секрет, що це свято сягає своїм 
корінням прадавніх язичницьких чаї 
сів, коли наші далекі предки святкували прихід 
весни та розквіт життя і природи. А одним з голо 
вних втілень життя, його образом в їхньому уяв
лені було яйце. Точно не відомо де і коли заро
дилось мистецтво писанкарства, але воно не 
могло не зародитись, тим більше, коли писан
ка та взагалі яйця -  один з найглибших атрибу
тів загальнолюдських вірувань про світ та при
роду. Це мистецтво виникло цілком інтуїтивно -  
коли зовсім незнайомі люди, в різних куточках 
світу, які ніколи не зустрічалися, не перетина
лися і раптом почали робити одну і ту ж саму 
справу -  розмальовувати яйця, писати писанки.
І ось писанки вже розмальовують давні слов'яни, 

перси, кельти, греки, римляни. Останні вірили, щорозбивши таке яйце можна прогна
ти злих духів. З приходом християнства, давній язичницький символ життя -  яйце, 
дуже плавно та гармонічно влилось у новий християнський світогляд і ось вже серед 
ранніх християн зачинається гарна традиція -  на Пасху дарувати один одному фарбо
вані яйця. Є навіть давня легенда про те, як Марія Магдалина прийшла у Рим до само-1 
го римського імператора Тиберія з християнською проповіддю та подарувала йому 
звичайнісіньке яйце. Коли вона розповіла про чудесне Воскресіння Христове, Тиберій 
не повірив: «Як може хтось воскреснути з мертвих. Це так само не можливо, якби це 

яйце раптом стало червоним». І одразу на очах здивованого імператора ста-лося чудо,і 
яйце зненацька почервоніло. Ця історія лишень легенда і не має під собою історично
го ґрунту, але як би там не було, та чудеса трапляються, головне в них вірити.»

Неділя за тиждень перед Великоднем називається "Вербною11, "шутковою" або 
"квітною". За християнським вченням у цей час Спаситель Христос уїжджав до Єруса
лиму на ослику, і миряни устеляли перед ним дорогу пальмовим листям. Оскільки в 
Україні пальми не ростуть, то їх замінили вербовими гілками. Це дерево здавен вель
ми шановане серед нашого народу, тому що воно перше сповідає п р о  поихіл весни і 
має цілющі властивості. _  -

Завітало велике свято Пасхи і у нашу школу. І І В і  я  Л ат  
Цього року до святкування Великодня, долучились 
учні 3-10 класів. Напередодні свята вони презенту
вали свої Великрдні композиції. Кращі з яких було 
відібрано і представлено на районному святі 
«Подільська писанка»

Свято Пасхи минуло. Але той маленький вогник надії та любові, що загорівся у| 
наших душах від гучного і величного «ХРИСТОС ВОСКРЕС!», і досі палахкотить. 
А уста тихенько шепочуть у відповідь - «ВОІСТИНУ ВОСКРЕС!».



«УКРАЇНЦІ, БУДЬМО ВІДДАНИМИ 
ТАВШІ ІАЖНИМИ ПАТРІОТАМИ 1»

Щ
Каша держава переживає нелегкі часи. /Минуло більше 

двох років від трагічних подій на Майдані і два роки від 
початку трагічних подій АТО. Події Євромайдану показали, що ми сильна нація, яка 
готова боротися за свою свободу. Ми не маємо права забувати про наших героїв 
хоробрих українських захисників, які віддали своє життя під час Революції Гідності, 
під час подій АТО, тих бійців, які сьогодні захищають нашу територіальну цілісність на 
Сході України. 22 квітня на базі Деражнянського НВК Н»2, гімназії пройшла презентація 
проекту «Книга пам’яті та звитяги» Деражнянського району, ініційованого 
Всеукраїнським збором лідерів учнівського самоврядування та Всеукраїнською 
школою управлінської майстерності. У ході реалізації проекту у навчальних закладах 
району були створені пошукові загоїм, здійснювалась пошукова робота по виявленню 
учасників Євромайдану та АТО. Проводився збір свідчень учасників та очевидців 
зазначених подій, про наших героїв - хоробрих українських захисників , які віддали 
своє життя. У рамках проекту були проведені чисельні зустрічі з свідками та 
учасниками сучасних буремних подій у державі. Для наших дітей ці зустрічі стали 
живим прикладом самовідданого служіння рідній Батьківщині, беззаперечного 
виконання священного громадського обов’язку - стати на захист кордонів нашої 
держави. 12 лідерів шкіл району та міста разом із координаторами взяли участь у 
презентації своєї дослідницької роботи організованої Радою старшокласників району 
УІДЕР». Вони розповіли про земляків, відважних патріотів-учасників АТО, героїв , 

якими гордяться та ставлять у приклад підростаючому поколінню. Даний захід не 
залишив байдужим жодного із присутніх .Зворушливі пісні вихованців НВК №2, 
сердечні та щирі слова ведучих , хвилина мовчання не один раз викликали гіркі 
сльози та сумні, співчутливі обличчя присутніх. А світлі та мужні постаті одинадцяти 
хлопців Героїв Деражнянщини, які загинули захищаючи цілісність України , дивились 
на нас із колажів відважними та безстрашними очима, немов закликаючи : «Українці, 
будьмо відданими та відважними патріотами!» В кінці заходу лідери учнівського 
самоврядування поклали квіти до меморіальних дошок Деражнянського НВК №2, 
гімназії - Зубксеу Івану Івановичу, Каракулі Віталію Олександровичу, Андріюку Євгену 
Олександровичу та Гейсуну Ігорю Володимировичу. Завдяки проекту ми зрозуміли, що 
надзвичайно великою у вихованні патріота України є роль учнівського самоврядування 
школи. А тому і надалі будемо реалізувати учнівські ініціативи щодо організації та 
проведення різноманітних заходів та акцій з метою підвищення громадської свідомості 
кожного школяра.

Заступник голови Ради старшокласників 
району Гончаренко Анна
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та навики правил 

поведінки школярів 

в надзвичайних

ситуаціях.

Цьогоріч «День ЦО" проводився 
традиційно, у квітні . Проведені заходи показали практичну 
готовність учнів та колективу школи 
оповіщення Цивільного захисту при

виникненні НС.

0Е> % Всесвітній день здоров’я -
Ш Ш Г  7  КВІТН Я

Я ч ^ Здоров'я людини - це найцінніше, що є у 
. & (  ™  нього. Ніщо не може зрівнятися з ним: ні

багатство, ні положення в суспільстві, ні слава.
Це справжня коштовність, подарована нам 
природою. Чоловік зобов'язаний берегти своє 

здоров’я змолоду, адже саме здорова людина формує сильну 
націю.

Кожен рік у всьому світі святкують Всесвітній день здоров'я. В цей 
день традиційно обговорюються найгостріші проблеми охорони 
здоров’я, що стоять сьогодні перед людством.

В нашій школі теж, проводилися 
заходи, спортивні змагання, бесіди з 
ініціативи піонерів-шефів, які 
агітували учнів вести здоровий 
спосіб життя, турбуватися про своє 
здоров'я, виявляти бажання жити в 
екологічно чистому середовищі . 
Поза увагою не 

залишилися і знання



1 КВІТНЯ - ДЕН 
СМІХУ

Перша письмова згадка про 1 квітня як конкретний День усіх дурнів знайдено 
в англійській літературі й датується XVII сторіччям. Щоправда, 
стверджують, що у Франції він існував із 1564 року, коли там було 
введено новий календар, що пересунув Новий рік із 25 березня на 1 січня. 
Однак минули роки, перш ніж нововведення перемогло багатовікову 
звичку. Чимало людей через незнання чи через консервативні погляди 
продовжували обмінюватися привітаннями та подарунками в останній 
день колись новорічних свят - 1 квітня. Інші ж тішилися над ними й 
називали «квітневими дурнями» або «першоквітневими рибами», бо вони 
легше за все ловляться на гачок. Досі французькі кондитери виставляють 
цього дня величезних шоколадних риб, а дітлахи намагаються прикріпити 
до спин товаришів паперових рибок.

У Англії та британських колоніях Григоріанський календар увели 1572 року, а 
в Шотландії -1600.

Результат виявився той же, що й у Франції. Тільки тут свято назвали АІІ Рооіз 
Рау, тобто Днем усіх дурнів.

Незабаром колоністи експортували цю традицію до Північної Америки та 
Австралії.

Найбільш популярними жартами американських школярів залишається 
кинутий на дорогу привязаний гаманець чи аркуш паперу, що чіпляється 
позаду з написом «Чекаю стусана». Не відстають від своїх дітей і дорослі. 
Мати може подати на стіл шоколадні лстечка, всередині яких суцільна 
вата чи торт, заповнений ганчірям (смачненький напевне!!!)

День сміху святкується зараз у всьому світі, але ніде не є 
вихідним. У США його називають «святом серця, а не 
держави». До речі, професор Стенлі Теп із інституту 
здоровя в Окхерсті (Каліфорнія), стверджує: «ЗО хвилин 
сміху на день дозволяють пацієнтові, котрий переніс 
інфаркт міокарду, уникнути повторного нападу в 
най небезпечні ший період - перші півроку після н а п а д ^ ^  
потім жити повноцінним життям. Здоровим же 
людям ця кількість сміху подовжує життя на р о к и ,^ ^ ^ ^  
іноді на десятиріччя».
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Д О ' -к. лА*и«и

26 квітня - День Чорнобильської трагедії - для українців особ
ливо трагічна дата. Цього року виповнюється ЗО років від дня 
Чорнобильської катастрофи, яка стала найбільшою за всю історію 
ядерної енергетики у світі.

Радіацією забруднено понад 54 тис. кв. км території 
постраждало понад 3,4 млн людей, з яких 1,5 млн —  діти.
Смертоносна пляма накрила понад 1000 українських міст і сіл, а на карті України з'явилась 

30-кілометрова «зона відчуження». Для ліквідації наслідків катастрофи було мобілізовано понад 600 тисяч осіб. 
Чорнобиль -  не лише велика трагедія, а й символ безмежної мужності багатьох тисяч наших земляків.

Чорнобильська катастрофа завдяки самопожертві ліквідаторів аварії стала символом жертовності в ім’я 
Батьківщини, в ім’я мільйонів людей та прийдешніх поколінь. Ризикуючи своїм життям та здоров’ям, вони виконали свій 
обов’язок і захистили людство від згубного впливу і подальшого розповсюдження радіації. Час не загоїв чорнобильських 
ран, не стер у пам’яті важкі й героїчні події, імена мужніх людей, які виявили жертовність, високий патріотизм і ціною 
власного життя й здоров’я зупинили ядерну катастрофу.

26 квітня традиційно уся громадськість, і наша школа в тому числі, згадує ті страшні часи, коли тисячі людей 
були кинуті на фронт зі стихією. Це день, коли вчені, пожежники, військові, громадяни працювали пліч о пліч задля 
майбутнього своїх сімей та наступних поколінь. Багато хто з них поліг на місці трагедії, ще більше -  у лікарнях, 
відчуваючи вплив наслідків радіоактивного опромінення. Минуло вже 30 років, але й на сьогодні це найстрашніша 
радіаційна аварія в історії людства, яка зачепила долі людей. Вона показала і силу, і безсилість людського інтелекту.

На честь цієї події, 26 квітня 2016 року, у рамках заходів з нагоди 30 -х  роковин Чорнобильської катастрофи, 
відбулося урочисте закладення каменю, поруч їз пожежною частиною м. Деражня, на місці якого буде стояти пам’ятний 
знак «Героям -  Чорнобильцям Деражнянщини».
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