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МІЖНАРОДНИЙ МАТЕМАТИЧНИЙ КОНКУРС «КЕНГУРУ» 
 5 грудня 2019 року в школі було проведено Міжнародний математичний конкурс 

«Кенгуру», у якому взяли участь учні початкових класів. 
Конкурс  «Кенгуру» - це ще одна із ланок роботи з обдарованими учнями. Конкурс 

розвиває зацікавленість молодших школярів результатами своєї праці, спонукає до глибшого 
вивчення математики. 

Наші учні готуються до конкурсу протягом року та із задоволенням виконують 
різноманітні цікаві математичні завдання. 

ДЕНЬ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ 
6 грудня Україна відзначає День Збройних сил.  
Цього дня ми зібралися у святковому залі, щоб привітати сильну половину людства – 

мужніх, сміливих, відважних лицарів – зі святом – Днем Збройних Сил України. Українські 
воїни – це і солдати незалежної Української держави. Українські воїни – це і юнаки, які в 
майбутньому стануть мужніми захисниками України. 

Під час заходу на адресу чоловіків та хлопчиків линули привітання, щирі побажання, 
лунали гуморески та пісні.  

Традиційно в цей день учні 10 класу приймають обіцянку юноармійця та проходить 
огляд пісні і строю. Всі класи старанно готувались до виступів та продемонстрували 
вправність як у маршуванні та виконанні стройових вправ, так і у виконанні стройової пісні. 

Ми всіх з Днем Збройних сил України вітаємо  
І від всієї душі  ми бажаємо:   
Почуттів переповнену чашу  
Свіжий подих красуні зими  
Всю любов і прихильність нашу  
Захисникам  адресуємо  ми.  
Ще здоров’я побажаєм щиро  
І стійкості в скрутну годину,  
Наснаги, щастя, радості і миру.  
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АНДРІЇВСЬКІ РОЗВАГИ ТА ВЕЧОРНИЦІ   
 

                                                                                     Ох, на наших вечорницях, 
                                                                   Хто сумний – розвеселиться! 

                                                                               Співи, танці, небелиці – 
                                                                                    Гарні будуть вечорниці!!! 

Ще із сивої давнини Україна славиться своїми традиційними святами й обрядами. 
Українці, шануючи свою минувшину та надбання пращурів, зберегли той чудовий колорит 
українських традицій, доповнивши й увиразнивши його. 

13 грудня учні початкових класів взяли участь у  тематичній розвазі присвяченій 
святкуванню дня Андрія. В цей незвичайний день згадується святого Андрія  Первозванного, 
який є покровителем України. 

Діти пригадали народні звичаї, обряди та розваги, які влаштовували наші предки з 
давніх часів. На «Андріївських вечорницях» лунали веселі пісні, жарти, проводилися  ігри. А 
закінчився захід традиційним кусанням калити.  

А сільська молодь, за українським звичаєм, на Андрія збиралася в одній хаті на так 
званих «великих» вечорницях, влаштовуючи там усілякі забави. На зустрічах панував 
неповторний дух жартів та веселих пісень, лилася мелодійна українська пісня, парубки 
силою мірялися, а дівчата готували варенички та вишивали.  

Старшокласники нашої школи повернули нас у минуле і продемонстрували як 
проходили Андріївські вечорниці. Гості свята побачили справжнє українське дійство. Хлопці 
та дівчата жартували, розважались, ворожили. Найпочеснішою стравою Андріївських 
вечорниць стала «калита» – символ сонця, багатства, достатку, біля якої й відбувалося веселе 
дійство – «кусання калити». 

А потім усіх присутніх пригощали смачними варениками, бо які ж вечорниці без 
традиційної страви українців - вареників. 

Андріївські вечорниці подарували присутнім гарний настрій та море позитиву. 
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НА ГОСТИНУ ДО МИКОЛАЯ 
Наближається День Святого Миколая та інші зимові свята. Це чудовий час подарувати 
казку і відправитися в гості до Святого Миколая. Найближча до нас резиденція Святого 
Миколая розмістилась в м.Умань.  Можливість відвідати зимову країну мрій з’явилась 
завдяки ТОВ КЕРНЕЛ, яке організувало поїздку та безкоштовний вхід. Учнів чекали 
зимовий палац, казковий ліс і святкова новорічна галявина, можливість написати заповітні 
мрії у листі до Святого Миколая. Помічники Миколая допомагали дітям 
власноруч розписати імбирне печиво та новорічну прикрасу під час майстер-класів. 
Молодші із задоволенням грали в ігри  з чарівними Олафом і Ельзою, танцювали, 
розважались та розповідали про свої добрі справи самому Миколаю. Старші влаштували 
фотосесію біля різноманітних фотозон. 

Дякуємо ТОВ КЕРНЕЛ та організаторам поїздки за це маленьке диво для наших 
школярів.  
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ДЕНЬ СВЯТОГО МИКОЛАЯ 
19 грудня православні люди всього світу святкують день Святого Миколая 

Чудотворця. За народними повір’ями саме в цей день Миколай Чудотворець спускався на 
землю з небес і обходив весь світ, допомагаючи знедоленим і відновлюючи 
справедливість. 

День Святого Миколая – одне з найулюбленіших дитячих свят. Українці з давніх-
давен вважають Миколая своїм заступником, захисником бідних, який завжди несе 
Добро. 

Цікаво та весело 19 грудня пройшло свято Миколая в нашій школі. Учні початкових 
класів ознайомили присутніх з історією свята, розповіли про благодіяння Миколая-
Чудотворця, розповідали вірші, співали пісні. По закінченню заходу діти отримали 
подарунки від Святого Миколая. А Святий Миколай побажав усім гарного настрою, 
учням веселих свят та незабутніх зимових канікул. 
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