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ДЕНЬ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ 
 Сьогодні справжніх хлопців свято, 
 А в нашій школі їх багато, 
 Сміливих, веселих і мужніх, 
 Кмітливих, шляхетних і дружніх. 

6 грудня – День збройних сил України. І вже стало традицією вітати в 
цей день усіх чоловіків, хлопчиків. Напевне цим жінки, дівчата хочуть зайвий 
раз підкреслити у чоловіках такі риси, як мужність, сміливість, щиросердя, 
шляхетність. У школах дівчата також намагаються не обійти увагою хлопців, 
вітають їх, дарують приємні слова та чарівні посмішки. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

В нашій школі велику увагу приділяють патріотичному вихованню. І од-
ним із традиційних заходів є прийняття учнями 10 класу присяги юноармійця і 
конкурс військово-патріотичної пісні. Всі класи старанно готувались і показа-
ли свої вміння. 
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Чекав приємний сюрприз юнаків і на вечорі відпочинку. Дівчата влашту-
вали для «Сміливих, веселих і мужніх, кмітливих, шляхетних і дружніх» 
розважальне ток-шоу «Найкращий друг». Під час вікторини, різноманітних 
змагань, випробовувань хлопці довели, що справжня чоловіча дружба існує. 
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«КАЛИТА, КАЛИТА, ІЗ ЧОГО ТИ ВИЛИТА?» 
Наша школа виховує учнів на народних звичаях і традиціях. 13 грудня 

учні початкових класів відзначали свято Андрія Первозванного. На родинне 
свято «Калита, Калита, із чого ти вилита?» були запрошені вчителі і батьки. 
Учні 4 класу під керівництвом класовода Турченко Г.І. відтворили сюжет украї-
нських вечорниць. На вечорницях було весело: діти розказували вірші, смішні 
бувальщини, казки, співали і навіть ворожили. А найбільше дітям сподобалося 
частування запашною калитою. 
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«ОЙ ХТО, ХТО МИКОЛАЯ 
ЛЮБИТЬ» 

     19 грудня 2012 року у школі 
відбулося свято «Ой хто, хто 
Миколая любить». До учнів по-
чаткових класів завітали чорти-
ки, які хотіли зіпсувати свято, 
але ангелочки прогнали їх. Діти 
розказували вірші, співали пі-
сень та промовляли молитву до 
Святого Миколая, за що  він по-
частував їх солодощами. На 
свято була запрошена приват-
ний підприємець Колісник Лю-
дмила Василівна, яка роздала 
учням 1-7 класів солодкі пода-
рунки.  
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Вітаємо вас з Днем народженням! 
Бажаємо вам  погожих  днів, щасливої долі, 
Радості стільки, як квітів у полі. 
Усмішок глибоких,як дно океану. 
Великого щастя,без зла й обману. 
Хай Матір Божа вас охороняє. 
А Господь щастя і сили посилає. 
Хай завжди ведеться з легкої руки. 
На добрі і довгі безхмарні роки. 


