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 Календар  дат  - СІЧЕНЬ. 

  Свято колядок і щедрівок «Ходить селом коляда». 

  Пам’яті героїв Крут. 

 22 січня – День Соборності та свободи України. 

 Пам’ятка «Умій володіти собою». 

 Хвилинка гумору. 

 Кір в Україні. 

 Хвилинка гумору. 

 



 
1  Новий рік. 

 105 років від дня народження Юрія Оліферовича Збанацького (1914-1994), українського 

письменника, кінодраматурга. 

 100 років тому (1919) Директорія УНР видала Закон «Про державну мову в Українській 
Народній Республіці», який визначив українську мову як державну. 

6 

 

 Святвечір. Багата кутя. 

 185 років від дня народження Степана Васильовича Руданського (1834-1873), 
українського поета. 

7  Різдво Христове («Хай рік новий, Різдво Христове, Вам подарують дні казкові…», 

«Дивосвіт різдвяних свят»). 

8  140 років від дня народження Степана Васильовича Васильченка (1879-1932), 

українського письменника, журналіста («Теплий талант Степана Васильченка», «Про бідного 

єврея замовте слово…»). 

 160 років від дня народження Степана Йосиповича Смаль-Стоцького (1859-
1938),українського вченого-філолога, педагога, кільтурного та громадського діяча («Все життя 

– одній меті», «Спогади про академіка Степана Смаль-Стоцького»). 

12  125 років від дня народження Василя Михайловича Еллана- Блакитного (1894-1925), 

українського письменника і громадського діяча («Ні слова про спокій!», «Сильна впливова 

постать»). 

13  Щедрий вечір (Меланка, Василів вечір) («Щедрий вечір! Добрий вечір! Добрим людям 
на здоров`я!», «Зима іде – свята веде»). 

14  Новий Рік за старим стилем. 

 День Святого Василя Великого. 

 15 років тому (2004) Кабінет Міністрів України затвердив «Державний стандарт базової 
і повної загальної середньої освіти». 

18  Святвечір водохресний. Голодна кутя. 

19  Богоявлення. Хрещення Господнє. Водохреще. 
 

20  Собор святого Іоанна Предтечі. 

21  Міжнародний день обіймів. 

22  День Соборності та Свободи України («Соборна мати Україна – одна на всіх, як оберіг», 
«На шляху до Соборності України»). 

25  День Св. Мучениці Тетяни. 

27  Міжнародний день пам`яті жертв Голокосту («Спадщина виживання», «Голокост і 

людська гідність»). 

 180 років від дня народження Павла Платоновича Чубинського (1839-1884), 
українського етнографа, фольклориста, поета, автора слів Гімну України. 

28  1992 років Верховна Рада України затвердила національний синьо-жовтий прапор як 

Державний прапор України 

29  День пам`яті героїв Крут (1918). 

                                                                                                                                            

 

 

                                                                               Сторінку підготувала  
учениця 7 класу Галиця Інна  
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Засвітила зірка ясна, 

Привітай Дитя століть. 

Заспіваєм з небом разом, 

Йому славу. 

Зірка землю освітила, 

Змінить світ в цей день святий. 

Бо прийшла велика сила, 

Народився Божий Син. 

 Проведення  свята колядок і щедрівок «Ходить селом коляда», вже стало 

традиційним та довгоочікуваним у нашій школі.  Такий захід – гарна нагода віддати 

шану народним традиціям та продемонструвати знання звичаїв, пов’язаних зі 

святкуванням Різдва Христового, а також артистичні здібності та таланти. Колядки, 

щедрівки та народна творчість допомагають вивчити, пізнати стародавню історію наших 

предків, багату культуру, вірування, світогляд українського народу. Учні 

школи здивували і порадували всіх присутніх рідкісними колядками та щедрівками. 

Адже найважливіше, щоб різноманіття колядок та щедрівок передавалося з покоління в 

покоління. 

З РІЗДВОМ ХРИСТОВИМ! 

 

              
           

Сторінку підготували  учениці 9 класу  
 Торак Марія та Чокан Людмила 

Тема номера 



 

 

 
Бій під Крутами - бій 29 січня 1918 року на 

залізничній станції поблизу селища Крути за 130 

кілометрів на північний-схід від Києва. Бій тривав 5 годин 

між 5-тисячною більшовицькою армією Михайла 

Муравйова та 300-ма київськими студентами, що 

захищали підступи до Києва.  

У перебігу військових дій бій вирішального 

значення не мав, - та у свідомості багатьох особливого 

значення набув завдяки героїзму української молоді, яка 

загинула в нерівному бою біля Крут, намагаючись 

протистояти просуванню до Києва окупаційної армії 

Муравйова, незалежність України.  

Ціною свого життя юні герої зупинили наступ 

ворога на два дні. Цей бій став символом боротьби за 

свободу і незалежність українського народу.  

Зі спогадів очевидців дізнаємося, що Григорій 

Папський зі Старосамбірщини перед розстрілом перший 

почав співати «Ще не вмерла Україна», решта студентів 

підтримали спів.  

В радянські часи полеглих у Крутах 

кваліфікували як зрадників. На місці загибелі героїв 

розбили парк. Пізніше, після Другої світової війни тут 

поховали радянських воїнів, полеглих при визволенні 

Києва.  

Вперше про увічнення пам'яті студентів згадали в 

1990-х роках, коли Народний Рух України встановив тут 

дерев'яний хрест.  

Від того часу були плани звести більший, 

постійний монумент у самих Крутах. І лише в 2000 році 

архітектор Володимир Павленко серйозно почав 

займатися проектуванням пам'ятника.  

2006 року Меморіал пам'яті героїв Крут на 

залізничній станції Крути нарешті відкрили. Автор 

меморіалу, Анатолій Гайдамака, представив пам'ятник як 

насипаний пагорб заввишки 7 метрів, на якому 

встановлено 10-метрову червону колону.  

Червона колона мала нагадувати про подібні 

колони Київського Університету, звідки були більшість 

студентів під Крутами. Біля підніжжя пагорба побудована 

капличка, а поруч з пам'ятником викопане озеро у формі 

хреста.  

Слова Василя Стуса, сказані про шістдесятників, 

справедливо можна 

віднести і до героїв-

студентів, які 

віддали своє життя 

Україні: «Тільки 

такими синами 

славен народ – і 

нині й у віки вічні».

 
У січні 1918 року була створена Українська 

Народна Республіка (УНР), а на територіях, що входили 

до Австро-Угорської імперії, була заснована 

Західноукраїнська Народна Республіка (ЗУНР).  

У грудні 1918 року лідери обох держав у 

Фастові підписали передоб’єднувальний договір. 22 

січня 1919 року цей договір, що увійшов у історію як 

«Акт Злуки» – акт об’єднання українських земель, був 

обнародуваний у Києві на Софійській площі.  

«Віднині зливаються в одно віками відділені 

одна від одної частини України — Галичина, Буковина, 

Закарпаття і придніпрянська Україна — в одну Велику 

Україну. Сповнилися відвічні мрії, для яких жили й за 

які вмирали найкращі сини України. Віднині є тільки 

одна незалежна Українська Народна Республіка. Віднині 

український народ, звільнений могутнім поривом своїх 

власних сил, має змогу об'єднати всі зусилля своїх синів 

для створення нероздільної незалежної Української 

Держави на добро і щастя українського народу». (з Акту 

Злуки 22 січня 1919).  

Це державне свято символізує єдність 

українських земель. І хоча державі тоді не вдалося 

зберегти цілісність та незалежність, акт злуки став 

реальним втіленням вікової мрії українців про свою 

суверенну державу. Єдиною Україна пробула недовго: 

важке економічне і військове становище, взаємна 

недовіра політиків призвели до катастрофи.  

Вже через кілька місяців після проголошення 

Возз’єднання більшовики захопили Київ, Східну 

Галичину окупували поляки, а Закарпаття – 

Чехословаччина. І хоча акт злуки 1919 року виявився 

декларативним, ідея соборності продовжувала жити.  

І 22 січня 1990 року мільйони тоді ще 

радянських українців вишикувалися у живий ланцюг від 

Києва до Львова, відзначаючи День Соборності.  

День Соборності відзначався у відповідності до 

указу президента України від 21 січня 1999 року № 

42/99. У 2011 році Указом Президента України Віктора 

Януковича від 30 грудня 2011 року № 1209/2011 «Про 

відзначення в Україні деяких пам’ятних дат і 

професійних свят», День соборності був об’єднаний з 

Днем свободи, який раніше відзначався 22 листопада і 

став носити назву «День соборності і свободи України». 

 
 

 

 

 

 

 

Сторінку підготувала учениця 10 класу  

Паучек Інна 

 

У світі цікавого 



 

 

 
 

 

Сторінку підготувала практичний психолог школи      

Поліщук Ю.І. 

 

Поради психолога  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сторінку підготувала учениця 10 класу  

Трач Антоніна

 

Хвилинка гумору 
*** 

Дід Мороз - це не толерантно ... 

Треба казати - Низькотемпературний 

Пенсіонер! 

*** 
На Новий Рік хлопчик попросив у Діда 

Мороза ковзани. Отримав. Тепер 

шкодує, що не здогадався попросити у 

Діда Мороза ще й зиму. 

*** 
У великому супермаркеті Дід Мороз 

садить собі на коліна маленьку дівчинку 

і питає, що б вона хотіла отримати в 

якості подарунка на Новий рік. 

Дівчинка обурено і з очима, повними 

сліз: 

- Ти що, дідусь, хочеш сказати, що не 

прочитав мою есемеску. 

*** 
- Ти від кого почув це жахливе слово? - 

накинулась мама на сина.  

- Від Діда Мороза, мамо.  

- Не може бути!  

- Може! Він сказав це, коли Петько 

заліпив йому сніжкою в око! 

Над газетою працювали: 
Куратор:  Дроняк Г.В. 

Редактор: Чопа Ганна 
Випуск №5, січень 2019 р.  

 

Наше здоров’я  


