
                                                                                                                           

 

 

                                                                                                                            

 

 

 Знання- сила! 

Школа над Жорнівкою 
   Загальношкільна  газета Руданської СЗШ І-ІІІ ст.  

                                                           Грудень  2019   
                                                   № 6. 

1 день зими! 
 

Сніг вкриває всі шляхи, 
Йому раді дітлахи, 
Чується веселий сміх, 
Ой, який пухнастий сніг! 
 
Треба гору збудувати, 
Покататися встигати, 
Цілий день така турбота- 
У малят кипить робота. 

Дорожній майстер грудень 

Мости  будує всюди. 

Вкриває ріки кригою, 

Воює із відлигою: 

Дороги підморожує 

Ще й снігом припорошує, 

Щоб на дзвінких санчатах 

Новому року мчати. 

 



                                                                                                                           

 

 

                                                                                                                            

 

 

           1 грудня – Всесвітній день боротьби зі СНІДом! 
  
           1 грудня відзначається Всесвітній день боротьби зі СНІДом. Цей день став одним з 
найбільш важливих міжнародних днів пов’язаних з питаннями охорони здоров’я і однією з 
ключових можливостей підвищення інформованості, обізнаності з означеної проблеми, а 
також Днем вшанування пам’яті загиблих від хвороби.  
     « Не варто боятися. Треба знати!», де використати емблему боротьби зі СНІДом – червону 
стрічку. В такий спосіб підлітки висловили свою підтримку, співчуття і переживання тим. Хто 
хворий. 

 

 

                                                                      

                              

 

                                      Бібліотекар: Білозор Н.В. 



                                                                                                                           

 

 

                                                                                                                            

 

 

 

                                                БЛАГОДІЙНА  ЯРМАРКА! 
   Що таке добро? Для однієї людини –це посмішка, подарована перехожим.   Для іншого – 
п’ять гривень, сплачені на касі незнайомою людиною, коли не вистачило грошей на купівлю 
хліба. Для третього – це добра порада друга. Доброта може виражатися по- різному. Головне, 
що вона несе позитивний результат і дарується тільки від чистого серця. 
   
          04.12.2019р. та 11. 12.2019р. В нашій школі було проведено Благодійний ярмарок по 
збору коштів для онкохворого  Капіноса Антона Дмитровича. Батько якого є випускником 
нашої школи. Хлопчик перебуває на лікуванні в місті Києві в АХМД лікування якого потребує 
великих коштів. На прохання шкільної адміністрації відгукнулися всі жителі села. На  
благодійному ярмарку  взяли участь всі учні нашої  школи, де було зібрано та передано      
7,500 (сім, п’ятсот) тисяч гривень. 
         Всі ми бажаємо йому швидкого одужання.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Боднарчук К. (учениця 9 класу) 



                                                                                                                           

 

 

                                                                                                                            

 

 

                   Андріївські вечорниці! 

  Свято Андрія Первозванного   вважається найбільшим передноворічним святом, яке            

відзначається ще з часів Русі  13 грудня.  Андрій Первозванний  входив в число 12- ти  

апостолів  

Христа,  згідно з переказами, був покровителем жителів  України,  Росії та Шотландії. 

На передодні цієї дати прийнято збиратися на Андріївські вечорниці  - ворожіння, з якими  

Пов’язано безліч неординарних звичаїв.  

 За традицією, в цей вечір і ніч хлопці робили різноманітні дрібні капості дівчатам 

(викрадали і ховали предмети одягу, прикраси). 

 Дівчата ж  в цей час займалися таємним обрядом – проводили ворожіння на 

судженого і на результат майбутнього  сімейного життя. 

             Ось так в нашій школі 13 грудня відбулися святкові вечорниці. 

 

                            
Боднарчук  Р(учень 9 класу)                       



                                                                                                                           

 

 

                                                                                                                            

 

 

                                                           День Святого Миколая! 

   На День святого Миколая з нетерпінням чекають усі діти, адже вони задовго д самого свята 

пишуть листи з побажаннями і живуть в очікувані цього магічного дня. 
    Святий Миколай – це не вигаданий персонаж, а реально постать. Миколай – це чоловік, 
який став святим за благородні вчинки та гідне, праведне життя. 
    Для дітей святий Миколай – це не лише добродій з мішком подарунків на плечах, але й 
наставник. Кожен з нас чув у дитинстві про різку під подушкою, якщо ми будемо не чемними. 

Отже святий Миколай вчить усіх діток бути добрими, послушними і не провинятися поганими 
вчинками. 

         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
            19 грудня учні 5 класу відсвяткували свято дня святого Миколая. 



                                                                                                                           

 

 

                                                                                                                            

 

 

                                                                  Новий рік на поріг! 
  Новий рік – це одне з найдавніших і з найпопулярніших календарних свят. Це мабуть, єдина 
подія, яку протягом століть щорічно відзначають, люблять і яку з нетерпінням чекають люди, 
різні у своїх етно-національних традиціях і релігійних переконаннях.  
                  Новий рік –одне з небагатьох свят, що об’єднує все людство. 

              Новорічний ранок учнів 1-4 класів! 

 
 
 
 
 
 
 
 
   Коляса Д (учениця 9 класу) 



                                                                                                                           

 

 

                                                                                                                            

 

 

          

 Новорічний квест між учнями 5-11 класів! 
 

 
 

                              
                                                                       

 
 
 
 
 
                                                                       Довгань Я. (учениця 8 класу) 



                                                                                                                           

 

 

                                                                                                                            

 

 

                                           Вітаємо! 
             
 
                Вітаємо заступника з виховної роботи  
                      Соколовську  Ларису  Дмитрівну   
                             З солодким  50 – ти  річчям. 
                                    
 

                         Ви прийшли у свої п’ятдесят!!! 
                                       Ви прийшли у свої п’ятдесят! 
                                       Це чудово! І сонце в зеніті! 
                                       Це прекрасніше, мабуть, із свят, 
                                       Що буває у нашому світі. 
                                       Може ні? Та погодьтесь, що так, 
                                       Бо вже скільки вами прожито, 
                                       Пережито, омріяно як! 
                                       І цікавого стільки відкрито! 
                                       Час не може ніхто зупинить – 
                                       Це природа – і нам не під силу. 
                                       Основне, щоб достойно прожить, 
                                       А в душі щоб червоні вітрила! 
                                       Хай летять наші роки у даль, 
                                       В кожну пору є квіти чарівні, 
                                       І хоч юності трошечки жаль, 
                                       Бо ці роки найкращі і дивні, 
                                       Але юність – короткая мить, 
                                       А п’ятдесят ваші також прекрасні, 
                                       Ще бажаєм до сотні прожить, 
                                       Щоб роки були світлі і ясні! 
 
  
 
 
                                                       
                                                                Шкільний бібліотекар Білозор Н.В. 
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