
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учнівське самоврядування є організацією, що складається з людей, створена людьми і для 

людей, а учні Є людьми!  
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СЛОВО РЕДАКТОРА 

Шановні друзі! Напевно, кожен з вас крокуючи до школи, мимоволі 

милувався такою чистою і недоторканою красою чарівниці-зими. Це 

єдина пора, коли чисто прибрана, всипана блискітками земля,  

зустрічається на горизонті із безмежною голубінню неба, це 

унікальна пора, адже саме взимку на нас чекає ціла низка веселих 

свят, а з ними унікальних звичаїв і традицій, зрештою це незабутня 

пора, бо взимку кожен день може стати святом, варто лише захотіти 

і трішечки пофантазувати. Нехай ця зима стане незабутньою для 

вас! Веселих свят, друзі! 

31 грудня. Відриваючи  останній аркушик на календарі, кажемо 

собі: ну от і минув ще один рік - вагома часточка нашого життя. 

Намагаємося згадати, яким він був, що встигли зробити, і тішимо 

себе: ось у новому році все буде краще... З такими чи подібними 

думками щоразу переступаємо поріг нового року. Щедрішаємо на 

усмішку, бажаємо одне одному щасливих і сонячних днів, веселого 

настрою, міцного здоров'я. Спалахують вогні новорічної ялинки, до 

оселі заходить з гостинцями для дітлахів добрий Дід Мороз... Новий 

рік. З нетерпінням чекаємо його, з особливим настроєм 

переступаємо поріг у рік прийдешній. І нехай це радісне свято 

завжди залишає світлу пам'ять і побажання одне одному усмішок, 

дружніх взаємин, сонячних і мирних днів, гараздів і здоров'я в 

щасливому новому році. І до нових зустрічей на сторінках нашої 

шкільної газети. 

Головний редактор газети “СМС-ка” 
Ковальчук Лiза 
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День Збройних Сил України 
6 грудня традиційно відзначається День 

Збройних Сил України. Напередодні в нашій школі 

відбулася загальношкільна лінійка, організована 

учнями 8 класу та їхнім класним керівником, 

Совою Людмилою Іванівною. 

   На лінійці були присутні гості: представники 

Ольшаницької військової частини, які розповіли 

про подвиги наших співвітчизників у ході 

проведення АТО. Директор школи щиро 

подякувала виступаючим за їхню мужність та за 

мирне небо над головою. 

   Також учениця 6 класу, Боярська Катерина, 

зачитала власний вірш, присвячений нашій 

Батьківщині – Україні. 
 

Андріївські вечорниці 
12 грудня 2014 року після уроків учні 8 – 9 класів зібралися на «андріївські вечорниці». 

День Андрія Первозванного припадає на 13 грудня. Хоч Андрій Первозванний – християнський 

святий, але у народній традиції звичаї та обряди у день святого мають стародавній, 

дохристиянський характер: угадування майбутньої долі, закликання, ритуальне кусання калити. З 

усього циклу зимових традиційних свят День Андрія Первозванного – найцікавіший. Від нього віє 

чарівною староукраїнською стихією. Свято Андрія та Катерини (7 грудня) об’єднуються у 

«андріївські вечорниці», бо обидва пов’язані з гаданням та ворожінням. 12 грудня ввечері дівчата 

сходилися до хати, де проводили вечорниці, ворожили, пекли калиту та балабушки. 

«Андріївські вечорниці» у нашій школі проходили за всіма українськими народними традиціями. 

Учні заздалегідь приготували вечерю, на святковому столі були калита, вареники, узвар, овочі та 

фрукти. Дівчатка ворожили на майбутнє на свічках, а хлопці ворожили на гілочках. Парубки 

кусали калиту, а дівчата – яблуко. Були також конкурси із призами. В кінці свята всі, хто прийшов 

на вечорниці, сіли за святковий стіл, обмінюючись враженнями та емоціями. 

      Особливу подяку висловлюємо за допомогу і активну участь у проведенні свята таким учням: 

Ломаці Анастасії та Поліщуку Андрію. 

 

учениця 7 класу 

Сова Iра 
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Миколайчик в АТО 

Учні школи підготували поздоровлення з Новим роком та Різдвом Христовим людям, які 

охороняють наш спокій і мирний сон – воїнам АТО.  

       Діти висловили свою вдячність та любов до захисників в малюнках, віршах, листівках та 

саморобках. І все це передали в АТО волонтерами з Рокитного.  

 

День Святого Миколая 
    До дня Святого Миколая Чудотворця 19 грудня 2014 року в Рокитнянській ЗОШ І-ІІ ст. №4 

пройшла благодійна акція «Подаруй дітям чудо!», в ході якої «Миколай» завітав до дитячого 

садочку та до учнів 1 – 5 класів, привітав діточок зі святом і роздав усім подарунки. Дітлахи були 

в захваті від такого несподіваного гостя, вони з радістю розповідали йому  про свої добрі справи 

та вірші про Святого Миколая. 

 
Паламарчук Таня, 

учениця 9 класу 
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1 грудня – 

Міжнародний 

день боротьби 

зі СНІДом 

Боротьба зі страшною чумою ХХІ століття – 

СНІДом в Україні і світі ведеться на усіх рівнях. І школа займає тут далеко не останнє місце, адже саме 

у школі формується, розвивається і набирається знань майбутнє держави. 

02.12.2014 р. відбувся захід «СНІД – не будь байдужим!», присвячений Всесвітньому дню боротьби зі 

СНІДом. Проходив захід у формі тренінгу, на якому з учнями 8 – 9 класів були розглянуті поняття 

«СНІД» та «ВІЛ»,  обговорені шляхи передачі вірусу, ознайомилися з його дією на організм людини, 

вивчили методи захисту від СНІДу, дізналися як ВІЛ не передається, малювали плакати. На захід 

завітали вельми шановані гості: Юрій Миколайович Бакаленко, медпрацівник і волонтер благодійної 

організації «Мир Вам», разом зі своєю юною помічницею Анею провели цікаві вправи та досліди, 

показали повчальні презентації;  Юлія Василівна Пахоленко, головний спеціаліст Служби у справах 

дітей та сім`ї Рокитнянської РДА, провела анкетування серед школярів «Анкета про СНІД та ВІЛ». Діти 

були у захваті, проявляли активність протягом усього заходу, ставили багато запитань по темі, при 

підведенні підсумків зазначили, що їм дуже сподобався тренінг і що вони дізналися багато нового.  

Захід організований педагогом-організатором та соціальним педагогом школи. 

 

 

 

                         Психолог 

               Довга  Юлiя Iванiвна 
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