
 

 
  

ПАРТА . Все найцікавіше пишуть тут! 



Зимовий привіт найкращим читачам! 

    Із першими тендітними сніжинками поспішає до нас Зимонька-Зима… Непередбачувано? Ні! 

Очікувано? Мабуть… Тож одягаємося тепліше, запасаємося гарним настроєм і починаємо готува-

тися до казкових, магічних свят! Андрія, Катерини, Миколая… І це ж тільки початок!!! Адже на 

порозі вже й Новий рік! 

   Тож, смакуючи гарячим чаєм, готуємо новорічні прикраси, пишемо листи Святому Миколаю і 

мріємо про чудо! Для кожного воно своє… А  поміж  того  святкуємо  літературній ювілей  М. П. 

Старицького, вітаємо прийдешніх іменинників, прозаїчно, але актуально «проходимо» лікбез із 

техніки безпеки перед новорічними святами… А  оскільки  цей  номер  є  останнім  у  2016  році,  

ми  починаємо  нанизувати  намисто  історії найвизначнішими  подіями  року,  що  минає.  Про  

них  напишемо  вже  у  новорічному «Парти»! 

   Рік  2016  був  складним,  але  насиченим  і  цікавим!  Ми  перемагали  і  вчилися  жити  в екст-

ремальних  умовах,  ми  співпереживали  і  допомагали, сміялися  і  потай  витирали сльозу…  Ми  

ПРОЖИЛИ  цей  рік  зі  справжніми  щирими  почуттями!  І  нехай  не  все заплановане вдалося 

здійснити, та віримо, що 2017 рік здійснить надії та сподівання! Тож залишимо  все  негативне  в  

році  2016-ому,  попросимо  пробачення  у  рідних  нам  людей  і впевненим  кроком  ступимо  на  

поріг  нової  сторінки  історії.  Нехай  вона  буде  вдалою!!! Вперед!!!  

                                                         Головний редактор газети Артеменко Альона Олександрівна 

Школа безпеки 

    Протягом  останніх  років  в  Україні  спостерігається  тенденція  

до  збільшення  кількості надзвичайних  ситуацій,  особливо  пожеж  

в  зимовий  період. В зв’язку з цим та з метою попередження пожеж 

під час проведення святкувань закликаємо вас не забувати про про-

сті правила  поведінки  з  піротехнікою,  і  тоді  святкова  новорічна  

ялинка,  феєрверки  принесуть  лише радість у ваш дім.  

Почнемо з ялинки: 

 - переконайтеся,  що  ваша  штучна  красуня  безпечна; 

- скляні  ялинкові  прикраси  бажано  розмістити  на  недоступній  

для  дітей  висоті; 

 - розкидаючи конфетті  (блискучі,  різнокольорові  кружечки),  па-

м’ятайте,  що  дитина  може  разом  із  повітрям випадково  вдихну-

ти  стружки  металу,  і  вони,  потрапивши  в  дихальні  шляхи,  мо-

жуть  викликати алергію  або  навіть  призвести  до  летального  ви-

падку.  Тому  краще  обійтися  без  конфетті,  використовуйте гірлянди; 

- електрогірлянди бажано розвішувати також на недоступній для дитини висоті, оскільки її бажан-

ня провести «експерт-аналіз» вмісту кольорового вогника може 

закінчитися електричним шоком; 

- зверніть  увагу  на  термін  зберігання  виробу.  Якщо  він  закін-

чився  —  краще  утриматися  від покупки.  

 

Пам’ятайте,  що застосування петард поряд із маленькими дітьми 

взагалі недопустиме, оскільки це може призвести до розладу пси-

хіки дитини. 

                                         Інформацію готевала Петренко Юлія 



ПАТРІОТИЧНА СТОРІНКА 

Конкус віршів «З Україною в серці» 

В нашій школі було проведено конкурс віршів «З Україною серці». 

Щиро дякуємо всім учасникам за участь і представлені роботи! 

Пропонуємо добірку, на нашу думку, найвдаліших, поезій!!! 

Наче сонце в небі синім,  

Так лунає спів дитини,  

Що Вкраїну прославляє  

І надію в нас вселяє.  

Ні, не вмре народу слава –  

Зникнуть задуми лукаві!  

Тих, то прагне всім нам го-

ря, 

Змиє їх любові море.  

Вічна буде Україна,  

Бо є мудрою людина!  

З Україною у серці  

Мир виборюємо в черзі.  

Добра й злагоди в ім’я  

Богом дана ця земля.  

Гідні будем наших предків!  

Не  дамо Вкраїні вмерти! 

Педагог-організатор 

З Україною в серці,  

А з війною в душі  

Синє небо палає,  

Мов ті зорі ясні.  

Кожен з нас добре знає, що 

таке є війна,  

Та не всі пам’ятають, як бо-

лить нам вона,  

Та дитятко маленьке ось у 

мами питає:  

-Мамо, де рідний тато?  

Мама каже: вмирає...  

Там, де кулі гуляють, де  

шепоче трава,  

Повертайся додому!  

Тебе жде там сім’я!  

Ми дуже любимо наш 

край,  

І любим Україну!  

Її лани і гай,  

В саду терпку калину!  

Там соловейко заспіває  

Про ці лани й калину,  

Тож ушануймо разом ми  

Нашу терплячу Україну!  

Бо хоч поїдеш в інший 

край,  

Чужу країну,  

В серці назавжди  

Рідна Україна!!! 

Україна в моєму житті,  

Україна в моєму серці.  

Я ніколи не забуду той день,  

Коли сказала вона мені:  

«Добрий ранок, маленька!».  

Коли почався мій перший подих,  

Вона була разом зі мною,  

Бо чекала, коли вдихне краплинку  

Повітря ще одна її доня.  

Була вона разом зі мною,  

Підтримувала в складний час.  

Тай всіх інших, хто з’явився якраз,  

Взяла вона нас всіх за руки  

Повела в чудесний край.  

Ніколи не забуду я той рай,  

Що зветься «мій рідний край».  

А та чудна дівчина називає се-

бе Україна! 

Ковтунюк Надія 7-Б 

День збройних сил  

України 

Щорічно  6  грудня  в  Україні  відзначається  День  Збройних  Сил.  

Свято було  встановлене постановою Верховної Ради ще в 1993 році.   

Зазвичай  воно  відзначається  урочистою  церемонією  покладання  

квітів  до могили  Невідомого солдата. У війську проходять урочисті 

збори, церемонія вручення 

державних нагород та свя-

тковий концерт.   

 

 

МИРНОГО НЕБА НАД 

ГОЛОВОЮ! 



День Святого Миколая! 
    Наступає зима і всі діти з нетерпінням чекають Святого Миколая  та  

Діда  Мороза.  Кожна  дитина  чекає  19  грудня,  щоб,  прокинувшись,  

знайти  дарунок  від  Святого  Миколайчика  під  подушкою. Та звідки 

прийшов до нас цей чудовий чоловік, який  обдаровує дітей подарунка-

ми?   

Існують  легенди,  згідно  яких  Миколай  дарував  подарунки  та солодо-

щі дітям. Ось одна з українських легенд...   

    Давно-давно,  ще  за  княжих  часів,  відбулася  ця  історія.  Пізно ввечері човном  по  Дніпру  

поверталася  молода  родина  з  гостин. Тато веслував, а мати з немовлям на руках задрімала. Аж 

тут дитина випала з материних обіймів! Як плакала  молода  жінка,  як  страждала!  Дніпро,  зда-

ється,  навіки  поглинув  маля.  Мати,  мов  чайка-небога, квилила на човні: «Святий Миколо, 

врятуй моє дитя!» Тільки диво могло порятувати дитину. Горю  батьків  не  було  меж.  Аж  ура-

нці  в  соборі  Святої  Софії  знайшли  немовля.  Воно  було  живе  і чомусь тихенько посміхало-

ся. Ніхто не знає, як воно опинилося у храмі. Батьки ж були понадміру щасливі! Художник із Ки-

єво-Печерської Лаври навіть намалював ікону за цією історією. А в Києві та й по всій Україні 

будували церкви в ім'я Святого Миколая…  

    Для  маленьких  українців  це  свято  стало  звичним  та приємним. Тому, аби побачити під по-

душкою дарунок, а не різочки,  дітлахи  намагаються  поводити  себе  чемно протягом  року.  Це  

свято  є  однією  з  частин  українського фольклору, яке не слід забувати! Тож пишіть листи Свя-

тому Миколаю  і  просіть  солодощів,  дорога  малеча  і  дорослі,  і нехай ніхто вранці 19 грудня 

під подушкою не знайде різочок, а лише приємні солодкі сюрпризи!   

Всесвітній день боротьби зі СНІДом 
Чума  21-го  століття,  як часто  сьогодні  називають СНІД,  була  офіційно відкрита 5 червня  

1981  року в  Центрі  контролю  

захворювань  Сполучених Штатів  Америки.  Синдром набутого  імунодефіциту  в останні  деся-

тиліття поширюється  зі  швидкістю епідемії.  

 Всесвітній  день  боротьби зі СНІДом - ще одна нагода привернути увагу суспільства до про-

блем ВІЛ-інфікованих, замислитись над тим, як запобігти поширенню хвороби та згадати про 

важливість вчасної діагностики ВІЛ-СНІД.  

Цей  день  став  одним  із  найбільш  визнаних  міжнародних  

днів  здоров'я.  Відзначається  щорічно  1 грудня.  

Метою  Всесвітнього  дня  боротьби  проти  СНІДу  є  підви-

щення глобальної  обізнаності  про  ВІЛ  та  СНІД  і  демонстра-

ція  міжнародної солідарності перед пандемією.  Заходи, що 

проводяться в цей день, традиційно відбуваються із символом 

— Червоною стрічкою. 

Релігійні свята Катерини та Андрія 
   Свята  Катерина  («Катерина»  з  грецької  означає  «чиста»)  — легендарна  християнська  

свята,  великомучениця,  дочка  знатного правителя міста Александрії. У народі 7 грудня вва-

жалося справжнім жіночим святом. Дослідники дохристиянських вірувань вважають, що ко-

лись це було свято «Дівочої долі», але згодом церква пов'язала його з  великомученицею Кате-

риною,  мощі  якої  поховані  307  року  і віднайдені у VІІІ сторіччі. 

   День  святого  Андрія  Первозванного  припадає  на  13  грудня  і вважається  днем  пам'яті  

мученицької  смерті  одного  із  дванадцяти апостолів  Христових  —  Андрія.  Стародавня  

християнська  легенда каже, що апостол Андрій Первозванний проповідував християнство в 

самому Царгороді, на побережжях Чорного моря та в околицях нашої столиці – Києва, де на 

одному з пагорбів поставив хрест зі словами: «Чи бачите гори ці? Повірте мені, на них засяє 

благодать Божа». В цей день гріх щось робити без поважної причини. Дівчата також грішать 

ворожачи,  а  хлопці  просто  відпочивають.   



Крок до громадянської зрілості 

Учні 11 класів отримали 

паспорти. саме з цим до-

кументом вони є повноп-

равними громадянами 

України. 

Пройшли акції до Всесвітнього дня  

бороть зі СНІДом. 

 

Миколай, Миклай ти до мене  

завітай! 

19 грудня на площі селища відбулося грандіозне 

свято святого Миколая. мабуть не залишилося такої 

людини, яка б не доклала зусиль до його організа-

ції. учні нашої школи переодягалися в маленьких 

Миколайчиків та чортиків. Для дітей – це було не-

забутнє свято.  

Сто днів у  

школі 

В 1-Б класі відбулося 

свято 100 днів у школі. 

На якому батьки танцю-

вали з доньками, а мами 

з синами. Всіх почасту-

вали кашою. Та заспіва-

ли чудових пісень.  

Сторінку готувала Гаврилова Аліна 
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Сторінку готували Міщенко Данило і Альохіна Олена 

Учитель запропонував учням 

написати прізвища оди-

надцяти, на їхню думку, 

найвідоміших у країні людей. 

Через деякий час він запитав :  

- Ти вже закінчив, Яшо ?  

- Зараз закінчу, - відповів той, 

- залишився один воротар. 

***** 

Учитель сказав своїм учням, що стави-

тиме запитання. Хто відповість на пер-

ше запитання, на друге відповідати не 

буде.  

- Перше запитання : скільки волосин у 

пуделя ?  

Один учень підняв руку і сказав :  

- Двадцять сім тисяч чотириста 

дев'яносто сім.  

- Звідки ти це знаєш ?  

- Цу вже друге запитання, на яке я 

відповідати не повинен. 

***** 

Учитель на уроці фізи-

ки розказує про ме-

ханізми. В кінці уроку 

питає:  

- Ну як називається те, 

що починається на 

букву "M" і піднімає 

різні вантажі?  

- Мама ! - хором 

відповіли учні. 

***** 




