
 

 

 

 

 

 
 

 

Людина, яка дожила до похилого віку, 

гідна поваги навіть тільки тому, що їй це по 

милості Божій вдалося. Далеко не всім дано 

таке величезне досягнення і благовоління 

відчути мудрість своїх років.  

 Поки ми молоді, старість вбачається 

нам такою далекою і навіть неможливою. 

Нам здається, що ми завжди будемо молоді, 

але… Роки минають швидко і в якусь мить 

людина починає розуміти, що вона 

поповнює ряди бабусь та дідусів.  

07.12.2018 в Руданській СЗШ І-ІІІ 

ступенів відбулося свято, присвячене людям 

похилого віку гуманітарної сфери в рамках 

обласного проекту «Від пасивності до 

пасіонарності». 

На святі були присутні гості: голова районної адміністрації Кедик К.С., голова 

обласної громадської організації «Час активного життя» керівник проекту «Від 

пасивності до пасіонарності» Панчук А.М., керівник соціального захисту населення 

Редько В.І.,директор 

територіального центру Каспрук 

Л.І., сільський голова Стратійчук 

Р.О. 

   В програмі свята були 

проведені: екскурсії по школі для 

гостей, які підготувала бібліотекар 

шкільної бібліотеки Палій О.О. та 

учні школи: Баліцкий А., Мурашко 

В (11кл), Білозор В (10кл), 

Алімова А (9кл), Коляса Д. (8кл)  , 

в концертній програмі взяли участь учні школи, батьки учнів 3 класу, ансамблі вчителів 

та людей похилого віку, сільський бібліотекар Паламарчук Ю.Ю., а ведучими свята 

стали соціальні робітники Л.Казмірська та Л.Зварич. 

      Після святкового концерту було проведено «Діалог поколінь». Під час якого 

старшокласники мали можливість поспілкуватися з людьми різних професій. 

О.Палій  

Шкільний бібліотекар 
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12.12.208р. у нашу 

школу знову завітали гості. 

Цього разу це учителі 

української мови та 

літератури нашого району 

на чолі з методистом 

Шаповалом В.А. Метою 

відвідин стало проведення 

семінару на тему: 

«Компетентнісно 

орієнтований  підхід у 

викладанні української мови 

і літератури та шляхи 

підвищення ефективності 

підготовки учнів до ЗНО». 

Уже традиційно зустріли гостей екскурсоводи на чолі із директором Палій Л.А. 

У рамках семінару було проведено :  

- презентація  на тему «Компетентнісно орієнтований  підхід у викладанні 

української мови і літератури та шляхи підвищення ефективності підготовки учнів до 

ЗНО»   (вчитель Горбенко Н. В.) 

- урок   у 9 класі  на тему «Складносурядне речення» (вчитель Мельник В.Г.) 

- майстер - клас «Підготовка старшокласників до написання власного 

висловлювання  під час ЗНО» 

(вчитель Андрійчук Г.Г.) 

Хочеться відмітити, що 

роботу наших педагогів гості 

оцінили на відмінно. Бажаємо 

нашим «мовникам»  творчої 

наснаги, кар’єрного росту та 

здійснення задумів. 

Для наших випускників 

невеличка підбірка 

літератури, якою ви можете 

скористатись під час 

підготовки до ЗНО: 

«Українська мова. Тести 5-12 

кл», «Українська література. 

Тести 5-12 кл», «Всесвітня 

історія. Тести 5-12 кл», «Історія України. Тести 5-12кл», «Хімія. Тести 5-12 кл», 

«Математика. Тести 5-12 кл», «Фізика. Тести 5-12 кл», «Готуємось до ЗНО: збірник 

тестових завдань з української мови», «Українська мова та література. Експрес 

підготовка. 2012 р.», «Фізика. Експрес підготовка. 2010 р.». 

                                                                        О.Палій  
Шкільний бібліотекар 

Обмін досвідом 



 

14 грудня у нашій школі 

відбулися святкові вечорниці. Учні 8 

класу усіма силами показували свій 

артистизм і таланти. Запальні пісні, 

веселі конкурси, чудові вірші, а також 

таємничі магічні ритуали та апетитні 

смаколики, якими частували гостей не 

залишили байдужими жодного з 

гостей. Приємно відзначити, що активну участь 

у святі взяла і матір однієї з учениць Хероїм 

Олена Леонідівна. Усім дуже сподобались 

вечорниці, адже це була часточка душі нашого 

класного керівника Стахової Зої Петрівни. 

Після святкових вечорниць, які 

запам’ятаються нам на все життя, відбулася для 

молоді шалена дискотека. Хочеться подякувати 

президенту школи Боднарчук Вадиму за чудову 

музику  і відповідальне ставлення до ролі ді-джея. 

Драчук Іван (8 клас) 

ПАРУБОЦЬКІ ЗБИТКИ 

У цей вечір, що б хлопці не зробили, то їм все прощали, бо така традиція існує, 

що на Андрія кожен хлопець „пустує". Чого тільки хлопці не вигадували, 

щоб дівчатам збитки зробити: біля хати ниткою снують вулицю, по якій з вечорниць 

дівчата додому повертаються; ставлять опудала (середину гарбуза вичищають, „очі" й 

„рот" прорізують і в гарбуз свічку засвічену вставляють). Знімають ворота, залишаючи 

неподалік, щоб батьки швидко вранці знайшли, адже дівчата 

пізно повертаються додому і пізно прокидаються. Навіть шибки у вікнах малювали або 

папером вікна затуляли, - і це було найсмішніше. В хаті темно, всі сплять, бо думають, 

що ще ніч... 

Знайомтесь наші журналісти: 
Барановська Діана - 5 клас, Земба Даша – 6 клас, Довгань Каріна – 7 клас, 

Драчук Іван – 8 клас, Зарицький Артем – 10 клас. 

В останній тиждень кожного місяця у нашій школі буде виходити шкільна 

газета «Школа над жорні вкою». Кожен бажаючий може розмістити свою статтю 

у газеті звернувшись до одного із вище зазначених журналістів або головного 

редактора газети шкільного бібліотекаря Палій О.О. Заявки на привітання та 

пропозиції своїх статей для наступного номера газети прийматимуться до 25 січня. 

«Андріївські вечорниці або свято калити.» 



 

Насичений подіями рік добігає 

кінця, і наступає довгоочікувана казкова 

пора, коли дива стають реальністю. В 

ніч з 18 на 19 грудня Святий Миколай 

спускається із небес, щоб нагородити 

малюків за їх добрі вчинки. 

Найбільш щиро, з великим 

захопленням і радістю сприймають це 

свято діти, бо Святого Миколая 

завжди вважали покровителем і 

заступником дітей. Тож саме вони 

найбільше чекають на це свято. Адже 

малеча знає, що за її слухняність, 

старанність, працьовитість Святий 

принесе їм безліч подарунків. 

Учні 5 класу під керівництвом 

класного керівника Ковалишеної Тетяни 

Василівни подарували учням нашої 

школи справжню театральну виставу. 

Кожен учасник дійства доклав максимум 

зусиль, щоб перевтілитись у свого героя, 

тому глядачі отримали масу задоволення і подякували акторам шаленими оваціями.   

Святим Миколаєм  виступила СТОВ «Подільська зоря» в особі керуючого 

Герасимчука Миколи Петровича, якого теж  привітали учні та колектив школи з днем 

ангела. Свято вдалося на славу!                               

О.Палій   

Шкільний бібліотекар 

Команда з числа учнів нашої школи захищає честь села в чемпіонаті 

Шаргородського району з футзалу. Хочеться відзначити особливою увагою кращих 

учасників команди: Боднарчука Вадима (капітан команди), Баліцкого Артура, Білозора 

Владислава, Мурашка Владислава, а також Зарицького Артема та Рожкового Сергія. 

Стахов О.Д. 

Граючий тренер команди 

«Фк Подільська Зоря» 

 

 

 

«До нас прийшов Святий Миколай.» 

Спортивна замітка. 



 

 

Шановні колеги! 

Новорічне свято — це завжди новий, 

незвіданий крок у майбутнє, нові надії і 

сподівання. Тож прийміть найщиріші 

привітання з наступаючим Новим Роком 

та Різдвом Христовим. 

Вітаєм колеги з Новим роком, 

З всіма Різдвяними Святами! 

Нехай життя із кожним кроком 

Ваш дім наповнює скарбами! 

Нехай тепло людських сердець 

Вам душу щиро зігріває, 

І переможних справ вінець 

Хай Вашу голову вінчає! 

Хай ширшим стане друзів коло: 

Протягне руку всякий стрічний, 

І буде кожен день казковим 

Як ніч Різдвяна й Новорічна! 

З повагою адміністрація школи 

Працівників обслуговуючої сфери 

щиро вітаю з Новим роком та Різдвом 

христовим 

Дай Боже Вам любові і тепла, 

Добра в сім’ї і затишку в оселі, 

Щоб щастя світла музика текла 

В різдвяні свята, щедрі і веселі! 

Хай здійснює бажання рік Новий, 

Хай наша фірма процвітає, 

З чудовим святом, радості і мрій 

Я щиро колеги Вас вітаю! 

З повагою завгосп школи Земба 

Т.П. 

Кухаря нашої школи Кохан 

Світлану вітаємо із Днем народження, 

що відбувся 21.12.2018р. 

Бажаєм щастя і достатку, 

Ясного неба і тепла, 

В житті Вам згоди й порядку, 

Щоб доля світлою була. 

В роботі – успіхів, везіння, 

У справах – вічного горіння! 

Від душі любові вам бажаєм 

І хай Вам Господь Бог допомагає. 

Колектив школи 

13 грудня  свій 

День народження 

відсвяткувала 

учениця 5 класу 

Горенюк  Алла 

Так всього багато 

зичу,  

Що й не полічить.  

В мирі, радості, 

здоров'ї  

Все життя 

прожить.  

Хай воно 

прекрасним буде,  

Як вишневий сад,  

Хай Тобі приносить щастя  

Вічний зорепад.  

Хай приходять ранки  

З добрими надіями,  

Щоб завжди усі збувались  

Задуми і мрії. 

Палій Віка 

 

Найщиріші слова привітання з 

прийдешніми Новим роком та Різдвом 

Христовим Колясу Лізу та Закревську 

Дашу 

Нехай в новому році 

Щодня й на кожнім кроці 

Дива чарівні стануться 

І мрії всі збуваються. 

Нехай хурделиця змете 

Усе лихе, що сталося, 

А новий рік нехай несе 

Все те, що так бажалося. 

Незгоди всі забудуться, 

Що мріялось — все збудеться, 

Злагода в сім’ї панує. 

Дарунки Новий рік готує 

Палій Віка 

 

Многая літа! 



Шановні учителі, прийміть мої 

найщиріші вітання з Новим роком та 

Різдвом Христовим. Нехай ці свята – 

вісники оновлення, мрій і сподівань – 

принесуть вам і вашій родині добро, 

мир і достаток. 

Я Вас вітаю з Новим Роком 

Хай він почнеться смілим кроком, 

Діяльність Ваша процвіте, 

Рахунок в банку підросте. 

І в справах Ваших буде згода. 

А в особистому житті 

Бажаю радості і долі, 

Любові, статків у сім'ї 

Та щастя, щоб було доволі. 

Земба Даша  

Щирі вітання з Днем Народження 

(28.12.2018р.) Гончаруку Денису учневі 

8 класу.  

Нехай з тобою буде поряд 

веселий сміх і ніжний погляд. 

Хороший друг і пісня тиха, 

що розганяє тугу й лихо. 

Очей коханих два озерця, 

неспокій думки твого серця. 

Хай омине тебе нещастя, 

живи і мрій, бажаю щастя! 

Класний керівник  Стахова З.П. 

 

Вітаю з Новим роком учнів 9 

класу. Бажаю нових успіхів та 

досягнень, нових ідей і бажань,  нових 

горизонтів щастя і просторів натхнення 

в майбутньому році. 

Щедрий вечір, добрий вечір — 

І дорослим, і малечі! 

Щастя, радості, любові, 

Щоб завжди були здорові 

І багаті, і веселі 

І надворі, і в оселі. 

Щоб Господь оберігав, 

Вам усе потрібне дав, 

Щоб ви квітли з кожним кроком, 

Отже, всіх вас з Новим роком! 

Класний керівник Палій О.О. 

Дорогі учні 8 класу  

 
В пору цю, коли падає сніг 

І морози чимдуж припікають, 

Знов на землю спішить Новий рік – 

З ним сердечно усіх вас вітаю. 

Зичу сонця та світлих надій, 

Миру й втіхи на кожному кроці, 

Також здійснення планів і мрій 

У прийдешньому Новому році! 

Класний керівник  Стахова З.П. 

 

Усіх учасників Навчально-виховного 

процесу вітаємо з Новим роком! Бажаємо, 

щоб наступний рік приніс нам стільки 

радості, скільки днів у році, і щоб кожен 

день дарував нам усмішку і частинку 

добра. Нехай все, що ми планували, 

обов’язково збудеться все, що хотіли 

почати, — почнеться, а що хотіли 

закінчити — закінчиться. Нехай у 

наступному році ми всі станемо 

щасливішими, добрішими і уважнішими 

до оточуючих нас людей, а світ відкриє 

нам нові двері! 

Журналісти шкільної газети 


