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Грудень – це місяць-двері зими 

Прийшов грудень – перший місяць зими і дванадцятий місяць року в 

григоріанському календарі.  

Грудень дарує мало сонячних днів, частіше стоїть похмура й холодна 

погода. Тож і звуть в народі цей місяць – хмурень, студень, ворота 

зими.  

До початку грудня земля ще не встигла повністю охолонути. Тому 

нерідко перший сніг змінюється відлигою, потім морозом. Спочатку 

сніг падає легесенький і пухнастий. Та полежавши кілька днів, він 

ущільнується, стає міцним і твердим.  

Недаремно ж грудень – студень. На всю зиму землю остуджує, вона 

кам’яніє, а вода все глибше промерзає. Саме цього місяця засинають 

ставки і озера. 

Хоч народне прислів’я і стверджує, що «сумний грудень у свято й 

будень», але саме останній місяць року налаштовує кожного з нас на 

оптимістичну хвилю, бо хоч зима і повертає на мороз, проте сонце 

вже йде на літо.  

Грудень завершує календарний 2012 рік. На 22 число припадає зимове 

сонцестояння, за яким визначають астрономічний початок зими. Наші 

пращури пов’язували з ним «народження сонця», або ж «родини 

сонця». Саме в цей день наступає найдовша ніч. Але мине кілька днів – 

і світловий час почне прибавлятися. 

А ще закінчується рік і попереду найочікуваніші новорічно-різдвяні 

свята. І кожного з нас тішать душу сподівання, що наступний рік буде 

кращим, щасливішим, яскравим і багатим на приємні моменти життя.  
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Новорічні 

ярмарки смаколиків 

Новорічні ярмарки смаколиків 

організували учні Рокитнянської ЗОШ 

№4. З 14 по 21 грудня на перервах тут 

ніде було яблуку впасти. В той час, як 

одні продають запашну випічку та 

солодощі, інші їх активно купують. 

Всі поспішали на новорічний ярмарок 

придбати смачні тістечка. Випічка 

домашня, тому розходилася на ура. 

За прилавками юні патріоти у 

вишиванках. Виставляли свою 

продукцію усі класи від 

наймолодших та найстарших. 

Задоволені проведеним ярмарком у 

школі всі. 

Бандура Богдана 
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Андріївські вечорниці 

3 давніх – давен у ніч на Андрія дівчата ворожать. Багато дівчат  вірили, що Андрієва ніч 

допоможе їй пізнати свою долю — дізнатися, чи вийде заміж. День Андрія Первозванного — 

особливий і цікавий. Від нього так і вiє чарівною стихією давніх українських традицій, які 

сьогодні все більше й більше цікавлять сучасних українців.  

Учні 5-го класу разом зі своїм класним керівником Совою Ю.В. створили колоритне та 

захоплююче свято. 

      

Миколай мандрує світом 

19 грудня в Україні святкують День святителя і чудотворця Миколая. Він 

вважається захисником бідних і знедолених. Найбільше його люблять діти, для 

яких Миколай був і є "почесним охоронцем". Діти свято вірили і вірять в 

існування доброго захисника Миколая і намагаються не гнівити його. І тоді 

Святий принесе дарунки та солодощі. У День Святого чудотворця до учнів 

загальноосвітньої школи №4 завітали з привітаннями та подарунками янголятка 

та Святий Миколай. Цьогорічне свято запам’ятається усім присутнім приємними 

несподіванками, гарним настроєм, подарунками та неповторними враженнями. 

  

Сова Ірина 
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Новорічне свято 

у молодшій ланці 

24 грудня у всіх 

класах початкової школи 

пройшли Новорічні свята. 

Діти, одягнені в яскраві 

карнавальні костюми, 

радо зустрічали Діда 

Мороза і Снігуроньку, 

отримували подарунки, 

танцювали та раділи 

Новому року. Весело і 

емоційно проходили 

святкові дійства. Та й самі 

школярі підготувалися до 

зустрічі: різноманітні 

казкові герої, гарно 

вбрана ялинка, чудовий 

настрій – все це було на 

святі. Школярі весело 

провели час: змагались у 

конкурсах, розповідали 

вірші, співали пісні, 

водили хоровод.  

Романчук Богдана 
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Свято на яке всі чекали 

Учні 5-9 класів запросили на 

святкування Нового року Діда Мороза 

та Снігуроньку. Під час свята всі 

присутні, брали активну участь у 

цікавих іграх та конкурсах. Сумувати 

не прийшлося! Навпаки, вірші, 

новорічні пісні, запальні танці 

зосталися в пам’яті дітей. Всі 

отримали масу задоволення та цікаві 

подарунком. Одним словом свято 

вдалося на славу! 
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Як на Новий 2016 рік загадати бажання, щоб воно 
збулося 

Багато діти і навіть дорослі на Новий рік чекають чудес і щиро вірять, що 

бажання, загадані в новорічну ніч, обов'язково здійсняться. А, на думку 

екстрасенсів і астрологів, можна застосувати певні хитрощі, які ще більше 

підвищують шанс виконання бажань. І в нашій сьогоднішній публікації ми 

розповімо своїм читачам про те, як на Новий рік 2016 загадати бажання, щоб воно 

збулося.  

Найпоширеніший спосіб, про який знає практично кожна людина, – це встигнути 

під бій курантів записати своє заповітне бажання на папері, підпалити її, і коли 

папір згорить, розмішати попіл у келиху шампанського і випити. Все це потрібно 

зробити рівно до настання Нового року. 

 Можна довірити виконання заповітного бажання покровителю року. Для 

цього слід скласти з червоного паперу фігурку Мавпи. Після цього тихо, щоб 

ніхто, крім Мавпочки цього не почув, розкажіть їй своє бажання. Потім помістіть 

фігурку на вершину Новорічної ялинки. Шанс виконання бажання істотно 

підвищиться, якщо ви будете зустрічати Новий рік в традиціях Китайського 

гороскопу, віддаючи данину поваги покровителю року. Для цього рекомендуємо 

дізнатися, як правильно зустрічати Новий 2016 рік Мавпи і постаратися 

врахувати всі вимоги.  

 

 


