
 

 
  

Щиро й сердечно хочу привітати Вас із Днем захисника Вітчизни – 

святом, що увібрало в себе багаті і славні козацькі традиції, уособлює 

мужність і героїзм оборонців та визволителів рідної землі впродовж 

всієї багатовікової української історії. 

В це світле свято бажаю Вам родинного щастя, сімейного затишку, 

козацького здоров’я, невичерпної енергії і миру! 

ПАРТА . Все найцікавіше пишуть тут! 



Палкі вітання нашим читачам! 

Останні теплі сонячні дні не пускали думок, що за вікном осінь. Та природа 

невблаганна, і вже падолист шелестить під ногами поволі, і вже коротшим стає день, 

і ми збираємо в осінній яскравий букет разом із повними айстрами і запашними хри-

зантемами найщиріші побажання нашим чоловікам! Адже в жовтні ми святкуємо 

День захисника України!!! Тому жовтневий випуск «Парти» в першу чергу для 

наших чоловіків!  

Окрім того, разом помандруємо святковим дайджестом, згадаємо Захисників 

Вітчизни, свято Покрови, День козацтва. Візьмемо інтерв’ю у бібліотекаря, погово-

римо про шкільні новини, прочитаємо цікаві вислови з творів. посміхнемося, перей-

демо на зимовий час! Це основні теми цього номеру! Він дійсно насичений, тематич-

ний і, сподіваємося, цікавий! Тож насолоджуйтеся і оцінюйте!!! 

                                           

Головний редактор газети Артеменко Альона Олександрівна 

День захисника України —свято, що відзначається в Україні 14 жовтня у 

день святої Покрови Пресвятої Богородиці водночас з Днем Українського козацтва. 

З 2015 року є державним святом і неробочим днем. 2014 року в українському сус-

пільстві підсилилися проєвропейські тенденції відмови від радянських символів і 

свят, зокрема, від Дня захисника Вітчизни. Раніше це свято святкувався 23 лютого, 

та Президент України Петро Порошенко у своєму виступі під час військового па-

раду в Києві 24 серпня 2014 року відзначив: 

«Україна більше ніколи не відзначатиме це свято за військово-історичним 

календарем сусідньої країни. Ми будемо шанувати захисників своєї Батьківщини, 

а не чужої!» 



14 жовтня —День українського козацтва відзначається в Україні відповідно до 

Указу Президента України від 07 серпня 1999 року No966/99. Зазначене свято вста-

новлено, враховуючи історичне значення й заслуги козацтва в утвердженні українсь-

кої державності та  його вагомий внесок у сучасний процесс державотворення. 

Історики вважають, що слово «козак» має тюркське походження і означає 

«вільна людини», а перша згадка про козаків датована 1492 роком. 

У наш час традиції українського козацтва не просто живі, а й лягли в основу єд-

нання нації, служать провідною зорею у відчайдушній борні за рідну землю, за Бать-

ківщину. 

14 жовтня  – свято Покрови Пресвятої Богородиці або, як кажуть у народі, Свя-

тої  Покрови. „Покрова накриває траву листям, землю снігом, воду  – льодом, а дівчат 

– шлюбним вінцем”. В українських селах і до сьогодні дотримуються давньої народ-

ної  традиції справляти весілля після Покрови. Від Покрови і до початку Пилипівки  – 

пора наймасовіших шлюбів в Україні. Свято Покрови  Матері Слави в Колодарі пра-

вославних рідновірів ознаменовує  засинання Природи, та вкривання Землі на зиму. 

Справді, в жовтні перші дерева  втрачають листя, всі плоди уже дозріли: „Прийшла 

Покрова  – на дереві голо”. Сивий  Яр вступає в свою повну силу в першу п’ятницю, 

після дев’яти днів від осіннього  рівнодення і ми вшановуємо Покрову Матері Слави. 

Це також свято вояцької честі  та звитяги, на якому оборонці Матері - Землі показу-

ють свою вправність.  

 



ПОГОВОРИМО З БІБЛІОТЕКАРЕМ… 
З розвитком друкарства великі бібліотеки з'явилися в школах Острога та Львова. У 18 

столітті козацькі старшини, єпископи і просто багаті 

люди створювали свої особисті бібліотеки.Ще до по-

яви Всеукраїнського дня бібліотекна території 

Західної України діяло кілька просвітницьких ор-

ганізацій «Просвіта», які засновували в багатьох 

населених пунктахрегіону читальні. Найбільш актив-

ний розвиток бібліотек відбувався за незалежної  

України. На сьогоднішній день в Україні діє 40 тисяч 

бібліотек. 30 верезня відзначається День бібліотека-

ря. Тож наша сьогоднішня  розмова про бібліотеку і 

бібліотекаря... 

- Доброго дня, Тетяно Іванівно! Дякуємо, що знай-

шли час для нашої зустрічі! Давайте знайомитися 

ближче! У нашій школі ви працюєте вже 22 роки. 

Які враження від учнівсько-викладацького колек-

тиву? 

- Стаж роботи в нашій школі дійсно вже 

великий. Враження від колективу найприємніші та 

найпозитивніші! 

Також тут чудові дітки,з якими і сам молодієш ду-

шею!)))) 

- Розкажіть трішки про себе...Яке ваше життєве кредо? 

- Я вважаю. це постійна самоосвіта! Коли ти працюєш з дітками як із читачами,ти й сам по-

винен постійно читати, бути в курсі новинок літератури, знати, що  

цікаво діткам. 

- Який ваш улюблений автор? Яку книгу прочитали останню? 

- Я дуже люблю твір «Поющие в терновнике» Коліна Маккалоу, а також  «Королек-птичка 

певчая», такі  твори можна прочитати, і ще не раз до них повертатися.  

- Не рахуєте, скільки всього перечитали літератури? Можливо, пішли б і на рекорд?))) 

- Ні, не рахую, але іноді читала навіть до четвертої ранку. 

- Цього року наша школа поповнилася 56 першачками. Чи стали вони вже Вашими  ак-

тивними читачами? Чи приходили на екскурсію? 

- До нашої бібліотеки вже завітав 1-б  і 1-а клас! )) Але активними читачами вони ще не ста-

нуть,адже дітлахище тільки вивчають букварик. Я записую їх, 

як правило, з початку другого классу. 

- Тож щиро вітаємо Вас, Тетяно Іванівно, з  прийдешнім святом! Нехай робота прино-

сить лише задоволення і успіхи, а юні читачі радують своєю  допитливістю, 

активністю і бережним ставленням до  книги. Дякуємо за розмову! 

-  І вам дуже дякую!)))) 

                                                                                                 Інтерв’ю записала Аліна Гаврилова 



НОВИНИ ШКОЛИ 

 

Шкільне життя Нижньосірогозької ЗОШ І-ІІ ст.. дуже насичене і цікаве. Ми по-

бували на змаганнях присвячених Дню українського козацтва. Змагання в молодшій 

школі були дуже захоплюючі. Дві команди зустрілися в запеклій боротьбі. І різни-

цею в один бал перемогла команда «Козачата».  

В середній та старшій школі теж були проведенні козацькі розваги. Для хло-

пців були проведенні вчителями фізкультури конкурси не тільки на витривалість, 

а й на кмітливість.  

Було проведено конкурс малюнків, брейн-ринг, екскурсії до бібліотеки, парад 

вишиванок. 
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В останню неділю жовтня, вночі 

о 4 годині, в Україні годинники 

переводять на зимовий час - 

2016.  

B цю ніч 30 жовтня 2016 р.         

о  4 годині стрілки годинника 

переводять нa годину назад  

1-А 

Кальян А.  – 

18.10 

Дарэнко О.  – 21.10 

1-Б 

Малыновський Е.  – 

05.10 

Трибунський О.  – 08.10 

Карпачова А.  – 27.10 

2А 

Макушкін Є.  - 08.10 

Качмар М.   -   19.10 

2-Б 

Гаврилова С.  – 05.10 

Радиш О.   14.10 

3-В 

Потеряєва П.   – 01.10 

Миронов А.   – 12.10 

Носова А.    – 31.10 

4-А 

Разінков Н.   – 07.10 

Хоменко В.   – 16.10 

Мучичка О.  – 23.10 

4-Б 

Широкий В.   – 16.10 

Юрчинко І.   – 26.10 

5-А 

Ковтанюк І.   – 25.10 

5-Б 

Поліщук М.   – 06.10 

6 

Жданова Є.  – 12.10 

7-А 

Міщенко Д.   – 24.10 

 

8-А 

Шапошніков О.   – 26.10 

8-Б 

Очкур В.    – 10.10 

Савченко Є.   – 13.10 

9-Б 

Лонський О.   – 31.10 

10 

Жданова Я.   – 07.10 

Шульженко О.   – 09.10 

Шабан О.   – 25.10 

11-Б 

Трибунська В.   – 03.10 


