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День Святого Валентина 

День Святого Валентина ще іменують Днем усіх закоханих. Свято — неофіційне і 

не є вихідним, проте активно відзначається молоддю щорічно14 лютого. День 

Валентина прийшов до нас з-за кордону і дуже скоро став одним з найпопулярніших 

молодіжних свят.  

 Історія виникнення свята 

Достовірних даних про те, де саме зародилася традиція святкування — 

немає, одні вважають батьківщиною знаменного дня — Англію, інші — Францію. За 

переказами, День Святого Валентина вшановує великомученика Валентина — 

священика, який всупереч наказу імператора Клавдія ІІ, що забороняв молодим 

чоловікам мати сім'ю, таємно вінчав закоханих. Правитель вважав, що самотній 

чоловік, не обтяжений сімейним побутом, має шанси стати кращим воїном, оскільки 

його думки зайняті тільки майбутніми битвами. Незабаром дії священика були 

розсекречені, сам Валентин постав перед судом, піддався жорстоким тортурам і 

згодом був страчений. В ніч перед стратою він написав своїй коханій лист — 

признання в любові у віршованій формі. Згодом такі листи стали називати 

«валентинками». Дата смерті великомученика і припадає на 14 лютого. 

 Минуло багато часу, в XIV столітті священика Валентина канонізували — за благі 

діяння віднесли до числа святих. Відтоді День Святого Валентина активно святкується 

в Європі і в нашій країні. 

 Традиції святкування та символіка Дня Святого Валентина 

Щороку 14 лютого молоді люди, що мають пару, дарують своїм половинкам 

різноманітні подарунки:  

• «валентинки» — символічні листівки у формі сердечко, які містять признання в 

коханні, найчастіше у віршованій формі; 

• солодощі, виготовлені в тій же «серцевій» формі або які зображують фігурки 

Купідона — бога любові; 

• м'які іграшки та сувеніри. 
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Весело, цікаво і активно пройшло свято до дня Святого Валентина з учнями 

4-ої школи 5-9 класів. У школі діяла «Скринька-Валентинка», у яку учні кидали 

валентинки. 

Вкінці навчального дня провели свято,  у вигляді конкурсів для пар, взявши 

участь в яких вони могли показати, яка пара найцікавіша. Також проводилися 

конкурси для вболівальників, які активно приймали участь, щоб допомогти своїй 

парі отримати найбільше балів. А ще, взявшись за руки, всі учні утворили живе 

серце. Свято пройшло цікаво і весело. 

Софія Сатир 
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Зустріч з воїном-інтернаціоналістом 

17 лютого відбулася зустріч з воїном-інтернаціоналістом Андрієнком Ю.А. з 

нагоди 27-ї річниці виведення військ з Афганістану. В ході зустрічі такі учениці, 

як Романчук Б., Бандура Б., Романчук К., Шаравара Я. та Фещенко М. – декламували 

вірші про Афганістан. Пом’янули хвилиною мовчання героїв Рокитнянщини, які 

не повернулися до дому. Вчитель історії Лісняк І.О. зазначила про історичну 

значимість цієї війни, а Андрієнко Ю.А. розповів про хід подій, які відбувалися в 

той період. 

Пам`ять про загиблих воїнів буде вічно жити в наших серцях. 

Катя Романчук 
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Міжнародний День мови 

22 лютого з нагоди відзначення Міжнародного Дня мови, у школі було 

проведено святкову лінійку, мовно-літературний брейн-ринг між учнями 5-х – 8-

х класів та виховний захід «Ти – наше диво калинове, прекрасна українська 

мово!». 

Головна мета організаторів заходів - розширити знання учнів про красу і 

багатство рідної мови, пробудити почуття національної гідності, виховувати 

любов до рідної мови, рідного краю, його традицій, сформувати почуття поваги 

до всього свого, українського, викликати бажання розмовляти рідною мовою.  

Богдана Бандура 

 

 


