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СЕРПАНТИН ШКІЛЬНИХ НОВИН 

СВЯТО СПРАВЖНІХ ЧОЛОВІКІВ 
 Українська армія… Шлях її утворення та формування дуже непростий. Українські січові 
стрільці, Галицька армія, армія української народної республіки, українська повстанська армія, 
збройні сили України – так у свій час називалося українське військо, яке було призване борони-
ти націю. 
 Ми, нинішнє покоління, віддаємо шану героям, завдяки яким майорить сьогодні синьо-
жовтий прапор свободи в нашій державі. 
 Щороку у нашій школі 6 грудня на День Збройних сил України учні 10 класу приймали 
військову обіцянку юно гвардійця. До цієї урочистої події учні ставляться відповідально, відп-
рацьовують стройові рухи, розучують пісню та вивчають Статут. Одинадцятикласники підготу-
вали показовий виступ стройової підготовки. 
 На завершення свята дівчата щирими словами та піснями привітали всіх хлопців та чоло-
віків. 
 Хлопці старшокласники продовжили святкування на вечорі відпочинку. У боротьбі за ти-
тул “Кавалер школи” хлопці знаходили вихід із різних життєвих ситуацій, показували свою си-
лу, спритність, витривалість, дотепність. Всі хлопці довели, що гідні носити звання “Кавалер 
школи”, але перемогу виборов Колісник Максим, учень 9 класу.  



СЕРПАНТИН ШКІЛЬНИХ НОВИН 

СВЯТО АНДРІЯ 
 13 грудня – день святого Андрія. Це одне з 
найулюбленіших свят з народного календаря. 
 Щорічно учні початкових класів нашої шко-
ли з особливим натхненням готуються до свята. 
Четвертокласники запросили гостинно запросили 
до української світлиці менших учнів, вчителів, 
батьків. 
 А допомагали нам у проведенні дійства на-
ші мами. Вони з особливою майстерністю та лю-
бов’ю випікали калиту. І кожна, мов сонце, промо-
вляє: 
 Ой, я з жита сповита, та й сонцем налита. 
 Для красного цвіту, по білому світу. 
 Ось завітали наші дівчаточка на вечорниці 
до господині. А тут і гурт хлопчиків поспішає. 
Адже свято Андрія – найвеселіше свято з жарта-
ми і гумором, спільною роботою, іграми та пісня-
ми. Всі діти стали активними учасниками дійства. 
Неперевершеними були Пан Коцюбинський та 
Пан Калитинський. 
 Як добре, що ми можемо душею торкнутися 
скарбнички минулого і відтворити фрагмент свя-
та. 



СЕРПАНТИН ШКІЛЬНИХ НОВИН 

ОЙ ХТО, ХТО МИКОЛАЯ ЛЮБИТЬ 
 У нашого українського народу є чудові свята, звичаї та обряди. Віддаючи шану 
минулому, беручи все найкраще в сьогодення ми згадуємо та святкуємо грудневі свята: 
Катерини, Андрія, Миколая. З великим нетерпінням діти чекають на прихід Святого 
Миколая. Знають, що він роздає подарунки добрим, слухняним, чесним дітям.  
 Мандруючи нашими краями, завітав Миколай зі своїми помічниками-
янголятами і в нашу школу. Діти підготували для Святого Миколая віршики, розповіли 
про добрі і корисні справи, які зробили протягом цього року, порадували гостя піснями 
та віншуваннями. Святий Миколай подякував за гарні слова і побажав всім присутнім:
  Я хочу, щоб свято це було завжди       
  Ні суму, ні сліз ви не знали й біди.       
  Бажаю гараздів, здоров’я і долі,       
  Щоб гарно й старанно навчались у школі.      
 А на прощання Миколай пригостив всіх солодкими подарунками.  
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