
                                                                                                                           

 

 

                                                                                                                            

 

 

 

Знання- сила! 
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                                      Січень! 
                                Січень – року перший син. 

                                           Носить одяг він з перлин. 

                                           Всіх морозами страхає 

                                           Путь – доріжки замітає. 

                                           Але люблять його діти. 

                                           Як же січню не радіти. 

                                           Новий рік, Різдво Христове, 

                                           Водохреща – ці чудові свята 

                                           Січень нам дарує, 

                                           Всіх гостинцями чарує. 

                       

 



                                                                                                                           

 

 

                                                                                                                            

 

 

 

 

                                 Зустрічаймо чарівні свята! 

 
   Різдво Христове – 

день, коли народився 

Ісус Христос, 

відзначають 

православні християни 

7 січня. Свято Різдва 

належить до великих 

християнських, та 

званих Дванадцятих 

неперехідних свят. У 

храмах в цей день 

відбуваються 

богослужіння, звучать 

колядки та слова вітань. 

Має цей  день і свою 

особливу історію.  Як почали святкувати Різдво Христове, чому православна 

церква відзначає день народження Ісуса 7 січня, а також які традиції Коляд 

дійшли до наших днів.  

                                                 Хрещення господнє! 

  Щорічно 19 січня 

православні християни 

святкують Водохреще, або 

Богоявлення господнє – 

найбільш шановне церковне 

свято в році. У цей день 

віруючі згадують. 

Найважливішу подію, а саме 

– обряд хрещення, виконаний 

Ісусом Христом в річці 

Йордан. 

 

Це свято оповито безліччю обрядів і традицій, які збереглися і до наших днів.                

 

 

                                                                                         Боднарчук Катерина ( 9 клас)  



                                                                                                                           

 

 

                                                                                                                            

 

 

                                        День Соборності та Злуки! 
  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.                                                                                                                                            

  

Моя рідна Батьківщина                  

Має назву Україна.                        

В мене й нація своя -                  

Українець в мами я.                     

Є у мене й рідна мова,                

Де вкраїнське кожне слово. 

 

 

                                   Флешмоб до Дня Соборності України! 

 

 

 

                                    

 

 

 
 

Довгань Я (учениця 8к) 



                                                                                                                           

 

 

                                                                                                                            

 

 

 

                                     Вшануємо пам'ять! 
   

 

     Голокост позначає 

систематичне, переслідування і 

вбивство шести мільйонів 

євреїв, що його вчинив офіційно 

та за допомогою державної 

бюрократії нацистський режим і 

колабораціоністи. Голокост — 

слово грецького походження, що 

означає «всеспалення».  

 

 

 

 

 
   

 
 Бій під Крутами є епізодом 

радянсько-української війни, яка 

розпочалася наприкінці грудня 

1917 року. Бій  відбувся 29 січня 

1918 біля залізничної станції 

Крути (між Бахмачем та 

Ніжином). Українські сили під 

командуванням сотника Аверкія 

Гончаренка нараховували 

близько 1000 осіб та складалися 

з старшин та курсантів старших 

курсів 1-ої Київської військової 

школи ім. Б.Хмельницького, що 

мали бойовий досвід набутий на 

фронтах Першої світової війни, 

115–130 осіб першої сотні 

Студентського куреня та були 

озброєні 16 кулеметами та залізничною платформою з гарматою. До них приєдналися 

добровольці з Вільного козацтва («Курінь смерті»). 
                                                                                                                          

Білозор Неля (шкільний бібліотекар)  

 



                                                                                                                           

 

 

                                                                                                                            

 

 

                                            Наші досягнення! 

                               Спартекіада  школярів з району. 

    22 січня в Шаргородській  гімназії відбулися зональні змагання з волейболу, де 

прийняли участь п’ять команд.   

Руданська школа зайняла  ІІ місце! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                                   Щоб здоровим, сильним бути, 

Треба нам про все забути. 

Спортом треба всім займатись 

І частіше усміхатись! 

Бо усміхнена людина –  

Це здоров’я половина. 

 
                                                                             
 

 

                                                                                           Боднарчук Вадим (11клас) 



                                                                                                                           

 

 

                                                                                                                            

 

 

 

                      ВІТАЄМО!!! 

            Щирі вітання з днем народження! 

Вітаємо з днем народженням Йосипа Вікторовича. Вчителя з хімії. 
 
Бажаю вам квітів та мирного неба, 
Грошей та здоров'я ще більше, ніж 
треба. 
Хай доля вам щастя багато дає, 
Зозуля сто років життя накує. 
Хай справдяться мрії, здійсняться дива, 
Хай кругом від сміху іде голова, 
Достатку – у будні, в свята – 
подарунків, 
Гарних подій, доброти, поцілунків! 
 
                                                                                                                       Каплінська Ганна Каролівна. 
 

       Вітаємо з днем народженням Алімову Ангеліну  ученицю 10 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! 

 



                                                                                                                           

 

 

                                                                                                                            

 

 

                                   
                                                Білозор Неля. 

         Над газетою працювали наші редактори: 
 

 Білозор Неля (шкільний бібліотекар) 
 Довгань Яна (учениця 8 класу) 
 Боднарчук Катерина (учениця 9 класу) 
 Боднарчук Вадим (учень 11 класу) 

 
 

Дитинство в школі — це чарівні роки! 
Тут радість і щоденні відкриття, 
Веселі витівки й цікаві всі уроки, 
А от попереду іще усе життя! 
У школі вчителі і друзі щирі, 
Веселий гамір, дивовижні дні, 
І ти летиш, летиш у цьому вирі, 
Й летять у білий світ нові пісні. 
Й твоє дитинство сповнене надії, 
Де кожен крок новий — це висота. 
Лиш тут народжуються перші мрії, 
Й любов тут перша, щирість, доброта. 

 


