
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14. 01.2014р. за участю вчителів та учнів 

школи було проведено обрядове дійство «Щедрий 

вечір, добрий вечір, рідна Україно».  Учасники  

дійства привітали з новорічними святами 

громадськість сіл Вершаці, Іванівка, ТОВ СП 

«НІБУЛОН».   

Це чудове свято, в 

якому з'єдналися 

християнські традиції з 

обрядовістю язичництва. 

Саме така єдність зробила 

це свято справді народним, 

веселим, таким, що 

запам'ятовується надовго.   

  



 

 

 

 

Вертеп – Молитовне прославляння Бога через 

театральне дійство, яке представляє Різдвяну містерію: 

римських воїнів, царя Ірода, Трьох Царів, смерть і т.д. 

Одна з найкращих оздоб Різдва – вертепні дійства. 

Незважаючи на занепад старих традицій, вертепи 

залишаються улюбленими формами мистецького 

вираження різдвяної радості. Це театр, у якому 

тимчасово акторами стають всі охочі. Це дійство, яке 

відображає дитячу щирість та зрілу віру. Вертеп – це 

своєрідний простір, якого не торкається час. 

В українському варіанті духовних драм та інтермедій 

велику роль відіграв фольклорний елемент. Навіть передаючи біблійні історії, відомі й невідомі автори 

вплітали в сюжет побутові сценки та соціальні мотиви. Як окремий різновид лялькового театру вертеп 

одразу увійшов у моду, який поєднав духовні містерії та сценічну гру. Таким у Західній Європі він з’явився 

десь у XVI ст., а звідти прийшов у Польщу та Україну. 

Вертеп, з яким ходили спудеї, бурсаки, а 

згодом і ремісники та селяни по хатах 

найзаможніших господарів, – це велика, до 

чотирьох метрів висотою і до трьох метрів 

шириною дерев’яна коробка, зроблена з тонких 

дошок та картону. Сама назва „вертеп” є 

символічною, адже на церковнослов’янській 

мові це слово означає земляну печеру, в якій 

народився Ісус Христос. Коробка була поділена 

на два поверхи. Горішній поверх представляв 

Віфлеєм. Тут відбувалися тільки духовні події, 

пов’язані з Різдвом, сцени з ангелами, магами, 

пастухами. Внизу в центрі стояв трон Ірода, а 

збоку висів дзвінок, у який дзвонив паламар. Підлога була встелена хутром, щоб не було видно щілин, які 

розходилися на всі боки і по яких виконавець водив ляльки. Він стояв за задньою стіною коробки і говорив 

за ляльок різними голосами, відповідно до ролей дійових осіб. Інколи під час вистави за сценою співав 

молитви й духовні канти хор, або ж скрипаль грав на скрипці, під яку співали й танцювали ляльки. 

З часом вертеп із лялькового театру перетворився на справжній вуличний театр. Ляльки зникли, і всі 

ролі почали виконувати живі актори-аматори. Сценки стали рухливішими, а сюжети – емоційно 

насиченішими. Була ще одна перевага, яка у „живому” вертепі збереглася аж по нині: будь-яке вертепне 

дійство за своєю природою інтерактивне і передбачає жваве 

спілкування між акторами та господарями, що, очевидно, 

неможливо без імпровізації. Дійові особи у вертепі можна 

умовно поділити на постійні та змінні. Це повною мірою 

відповідає двом джерелам походження вертепу – духовній 

містерії та інтермедії. В поважну, „містерійну” канву вертепу 

вплітаються такі дійові особи, як три Царі, Ангели, Пастухи, 

Йосип, Ірод, – цебто справжні біблійні персонажі. Майже в 

кожному вертепі також є Чорт, Смерть, Воїни, Циган – 

персонажі, які свідчать про народні домисли до біблійних 

оповідок, а також відображають міжетнічні та соціальні 

стосунки. Але так само у вертепі є ті персонажі, які, відповідно 

до комедійного жанру, змінюються разом з епохою.  



 Пухнастий білий сніг пролітає за вікном. Проте в хаті тепло і затишно. Швидко закінчується день 

і починається ніч. Ось такий він наш грудень, та саме з нього починаються зимові свята. Першим таким 

зимовим святом є Введення. Введення у храм Пресвятої Богородиці пов’язане з біблійною розповіддю про 

те, як Марію, коли їй виповнилося три роки, повели до храму Єрусалимського, щоб почати служити Богові. Священик зустрів її, 

завів до храму, у святе місце, куди заходив первосвященик тільки раз у рік.  

У цей день вважається, що коли до хати зайде першим чоловік, то все буде благополучно. Тому цього дня в гості жінки не ходили.  

13 грудня всі святкують свято Андрія Первозданного. Це свято найбільше відоме дівчатам та юнакам. 

Адже в ніч з 12 на 13 грудня дівчата ворожили: 

Андрію, Андрію, коноплі сію,  

Рушником волочу, вийти заміж хочу.  

 

 

Наступним величним святом є Миколая. Хто не знає Миколая? Хто ж не знає дідуся з 

сивою бородою, який в ніч на 19 грудня приносить подарунки. Миколай є покровителем усіх 

знедолених, бідних, заступник і опікун мандрівників і мореплавців.  

Новий рік! Його святкування було встановлено 1 січня 1670 року за наказом Петра І. 

Раніше діти отримували подарунки тільки на Миколая. Цей обряд зберігся, але перейшов на 

Новий рік і місце Миколая заступив Дід Мороз, у нього з’явилася супутниця – Снігуронька. Обряди і звичаї всіх країн 

стверджують, що чим веселіше зустрінеш Новий рік, тим щасливішим рік буде для тебе.  

Після Нового року починається цикл свят, пов’язаних з кінцем старого року та початком нового. Це період 

двадцятидення зі святами 7 січня – Різдво, 14 – старий і Новий рік (Новий рік за старим стилем) або 

Василія і 19 січня – Водохреща.  

Одним з найзнаменніших і найвеличніших свят, яким власне починається рік, є Різдво Христове. 

Починається воно опівночі після Святвечора між 6 і 7 січня.  

Свято існує з ІХ ст., а у прадавні часи це була Коляда. Традиційно робили “павуків” із соломи, як 

символ доброї вісті про народження Христа.  

6 січня починається Різдво із Святвечора і багатої куті. Кутю готують з пшеничного зерна. Це 

основна обрядова їжа. До вареного зерна додавали мед, товчений мак, волоські горіхи.  

І тільки на небосхилі з’являлася перша вечірня зірка, сідала сім’я разом за багатий стіл, який налічував до дванадцяти пісних 

страв, бо до опівночі ще триває піст. Після вечері діти носили кутю хрещеним батькам.  

У день Різдва ходили з зіркою, вертепом, водили козу, колядували. У цей день ніхто не згадував і не розповідав сумних історій, бо 

Різдво об’єднує усіх злагодою і любов’ю. Зірка – традиційний атрибут колядування, пов’язаний з Євангелієм, бо про народження 

Христа сповістила віфлеємська зірка.  

За християнським календарем 13 січня – це день преподобної Меланії-римлянки. Воно припадає перед 

старим Новим роком, – вечір щедрої куті. На свята готують багато різних страв, бо треба не тільки 

для себе готувати, а й для тих, хто прийде щедрувати.  

14 січня наставав Новий рік за старим стилем. У цей день, за християнським ученням, Христу робили 

“обрізання”, тому в цей день не можна нічого різати. Також у цей день ще вдосвіта йшли посівати. 

Робили це підлітки та діти. Засівали хату, приказуючи:  

“На щастя, на здоров’я! Роди, Боже, пшеницю і всяку пашницю.”  

У цей день ходили в гості, щедрували, гадали, в деяких регіонах саме в 

цей день водили “козу”, посівали оселю.  

18 січня – вечір перед Водохрещем – голодна кутя. Голодна тому, що 

готували менше страв, ніж на дві попередні. Ввечері теж святили воду, вона теж мала цілющу силу, 

деякі вважали її більш сильною, ніж йорданська.  

Водохреща, Йордан припадає на 19 січня. Це третє найбільше свято зимового 

кола. З ним пов’язують хрещення на Йордані Христа. Христу було 30 років. У цей 

день Бог Син хрестився у воді Йордану, а святий Дух сходив на нього 

і голос Бога промовляв до Ісуса. Тому це свято інколи називають 

Богоявлення.  

15 лютого – Стрітення. У цей день зима з літом зустрічається, 

хто з них кого поборе, така буде погода до початку березня. Кожен 

хазяїн готував власну громничну свічку і ніс її на освяту. Після 

повернення з церкви він запалював її, щоб повінь не пошкодила посіви, 

мороз дерев не побив, а далі ховав її. Літом, коли часто гуркотіли 

грози, а блискавка могла влучити в господарські та житлові будинки, у хатах запалювали цю свічку. Ось на цім 

святі і закінчуються зимові свята. Зимові свята дуже цікаві. В них багато обрядів, які нам потрібно передати 

наступному поколінню.  

Ми часто чуємо: “Традиції вимирають.” Але чи не є виною в цім ми самі? Чи може ми за своєю щоденною працею приділяємо 

менше уваги тим цінностям – обрядам та звичаям, які передалися від бабусі до онуків. Вони зуміли пронести крізь простір часу, аж 

до нас, щоб ми не загубили, а передали наступному поколінню. Тому бережімо свої традиції і обряди і передаваймо цей скарб 

майбутньому поколінню.  



 

 

 

Бій під Крутами — бій 29 січня 1918 року на залізничній станції поблизу селища Крути за 130 кілометрів на 

північний схід від Києва.  

Бій тривав 5 годин між 5-тисячною більшовицькою 

армією Михайла Муравйова та 300-ма київськими 

студентами, що захищали підступи до Києва.  

У перебігу військових дій бій вирішального значення 

не мав, — та у свідомості багатьох особливого 

значення набув завдяки героїзму української молоді, яка 

загинула в нерівному бою біля Крут, намагаючись 

протистояти просуванню до Києва окупаційної армії 

Муравйова,  за незалежність України.  

Ціною свого життя юні герої зупинили наступ 

ворога на два дні. Цей бій став символом боротьби за свободу і незалежність українського народу.  

Зі спогадів очевидців дізнаємося, що Григорій Пипський зі Старосамбірщини перед розстрілом перший почав 

співати «Ще не вмерла Україна», решта студентів підтримали спів.  

Вперше про увічнення пам'яті студентів згадали в 1990-х роках, коли Народний Рух України встановив тут 

дерев'яний хрест.  

Від того часу були плани звести більший, постійний монумент у самих Крутах. І лише в 2000 році архітектор 

Володимир Павленко серйозно почав займатися проектуванням пам'ятника.  

2006 року Меморіал пам'яті героїв Крут на залізничній станції Крути нарешті відкрили. Автор меморіалу, 

Анатолій Гайдамака, представив пам'ятник як насипаний пагорб заввишки 7 метрів, на якому встановлено 10-

метрову червону колону.  

Слова Василя Стуса, сказані про шістдесятників, справедливо можна віднести і до героїв-студентів, які 

віддали своє життя Україні: «Тільки такими синами славен народ – і нині й у віки вічні». 

 

 

 

   

 

Це свято відзначаємо щороку в день проголошення Акту возз’єднання Української Народної Республіки й 

Західно-Української Народної Республіки, що відбулося в 1919 році. Офіційно в Україні День Соборності 

відзначається з 1999 року. 

22 січня 1918 року у приміщенні Київського Будинку вчителя було підписано Четвертий універсал, яким 

Українську Народну Республіку проголошено суверенною і незалежною державою. А 1919 року в цей самий день на 

Софіївській Площі в Києві було проголошено Акт Соборності українських земель.  

Століттями розірваний український народ визволився з неволі – Лівобережна Україна вийшла з Російської, а 

Правобережна – з Австоро-Угорської імперій – і возз’єднався на своїй землі в єдиній Українській державі.  

Акт возз’єднання, злуки двох Україн був, швидше, символічним знаком прагнення 

єдності, бо у керівництві країни спільності тоді не було.  

УНР як незалежна держава постала рівно за рік перед цим. ЗУНР (Західно-

Українська Народна Республіка) постала в листопаді 1918 року, і відразу ж 

розпочався процес об'єднання: зазбручанська Українська національна рада надіслала 

до Києва свою делегацію для переговорів із гетьманом Павлом Скоропадським. Після 

зміни влади переговори велися з Директорією. 1 грудня 1918 року у Фастові був 

укладений «передвступний договір» про «злуку обох українських держав в одну 

державну одиницю». 21 січня 1919 р. в Хусті Всенародні збори ухвалили приєднати до 

Української Народної Республіки Закарпаття. Наступного дня у Києві в урочистостях з нагоди свята Злуки брала 

участь делегація — тридцять шість чоловік — Західної області УНР.  

22 січня 1973 року в Чорткові на Тернопільщині гурт молоді під орудою Володимира Мармуса вивісив жовто-

блакитні прапори (за що хлопців ув'язнили в радянському концтаборі).  

22 січня 1978 р. на знак протесту проти російської окупації біля могили Тараса Шевченка в Каневі спалив себе 

Олекса Гірник із Калуша.  

22 січня 1990 року сотні тисяч українців узялися за руки, утворивши “живий ланцюг” від Києва до Львова, на 

згадку про проголошення Акту Соборності. 



 

Лисичка та курочка 
Ішла одного разу лисичка лісом, а назустріч їй курочка. 

- Добридень, - каже лисичка курочці, - пішли до мене додому, поп′ємо чаю. А сама дивиться 

на курочку і облизується. 

Згодилася курочка. Прийшли до лисички додому. Вона поставила самовар, печиво, цукерки. 

Запрошує курочку сісти до столу, а сама вийшла надвір. 

Дивиться курочка у віконце, а лисичка бере мішок, щоб її спіймати. Зрозуміла тоді вона, що 

потрапила у біду і непомітно вибігла з хати. 

Зайшла хитрунка до хати, а там нікого немає. А курочка – раз, заперла двері і втекла 

додому . 

З того часу курочка у гості до лисички більше не ходить. 

Калита Станіслав 3 клас 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Собака і кіт 
 Жили собі кіт та собака. Вони товаришували понад 50 років 

і ніколи не сварилися.  

 Якось одного року видалася  люта зима. Випало багато снігу, 

і було дуже холодно. Кіт захворів і сидів у хаті на печі. У нього 

боліло вушко і горло. 

 Раптом у двері хтось постукав. То був собака. 

 - Заходь, - запросив хворий. 

 - Я тобі приніс ліків, - сказав товариш.  

 - Дякую, ти справжній друг! 

 З того часу кіт і собака стали друзі-нерозлийвода. 

Жук Ростислав 3 клас 

Котяча пісенька 
У мене є котик Майкл. Коли він лягає біля мене, то весь час мурчить. Майкл розповідає, що у 

нього є братик Кузя. Вони народилися цим літом. 

Котики разом грають у футбол клубком із ниток. А коли їм набридне так бешкетувати, то 

вони полюють на горобців. 

Кожен день Майкл та Кузя знаходять собі якесь нове заняття. То вони стрибають по дахах, 

вправляючись у спритності, то почнуть за курчатками ганятись. І ніяк не можуть зрозуміти, 

чому курчатка від них втікають. Після невдалих перегонів Майкл знаходить пір’їну і починає 

гратися нею. Не відстає від нього й Кузя. І ось так кошенята проводять весь день. 

А ввечері, коли Майкл лягає біля мене, він розповідає мені про всі свої пригоди, які трапились з 

ним протягом дня. Тоді й звучить якраз мелодійна котяча пісенька. 

 

Мущенко В’ячеслав 4 клас  

Бажаючим надрукувати власні 

роботи звертатися до головного 

редактора 

Бажаючим надрукувати власні 

роботи звертатися до головного 

редактора 



 

 

 

 

 

 

Забудько       
 М.Пригара 

Як мені ходить до класу? 

Як мені на світі жить? 

Що не скажуть, я відразу 

Забуваю в тую ж мить. 

Дав задачу нам учитель, 

Я забув її — хоч плач. 

Став шукати, став лічити — 

Перебрав аж п'ять задач. 

Не спочину я ніколи, 

Бо роблю все навпаки: 

Задають про суходоли — 

Я читаю про річки. 

Мама каже: «Треба вузлик 

На хустинці зав'язать». 

Зав'язав я вузлик, друзі, 

І забув хустинку взять. 

Помилок роблю — без ліку. 

Як же так у світі жить? 

Хто знайде від цього ліки, 

Дуже прошу — поможіть! 

  

 

 

 

 

 

 Базіка 

Скільки в світі є базік, 

Дуже бистрих на язик, 

Та вже наша Катерина 

Це базіка із базік! 

Ми їй кажем: 

— Катре, що це?! 

Прикусила б язика! — 

Теревенить на уроці, 

На перерві не змовка. 

Що робила цілий ранок, 

Що принесла на сніданок, 

Як дивилася в вікно, 

Що побачила в кіно... 

Каже вчитель: 

— Що за галас? 

Каже вчитель: 

— Вийди зараз! 

Працювати дай усім! — 

Катря зовсім не злякалась: 

— Хай я потім розповім! 

Як базіку лікувати? 

Чи тікати, чи гукати: 

 «Балачки спини свої!» 

Як базіку лікувати? 

А не слухати її! 

 

 

Миколка-першокласник         
Н.Кір’ян 

Перший раз малий Микола 

Став збиратися до школи. 

Олівця поклав у сумку, 

Книги, ручку, зошит, гумку, 

М’яч, перо, граблі, подушку, 

На обід м’яку пампушку, 

Двох ведмедиків, лопату, 

Білочку руду хвостату, 

Лук, і стріли, і рушницю, 

Ще й пухкеньку паляницю, 

Ще стільця, стола і парту 

І географічну карту, 

Трактора, машинку, мило – 

Вже й надворі звечоріло. 

Сів Миколка, дума думку: 

„Чи усе поклав у сумку?” 

Смішинки про школу 

Нічому не навчили 

Маленький хлопчик вперше 

пішов до школи. 

-    Ну, і чому ж тебе, синку, 

навчили? 

-    Нічому, – зітхнув 

першокласник. – Звеліли 

завтра знову прийти.

 

Не піду до школи 

Не піду до школи!  

– заявив хлопчик батькам після першого дня 

навчання.  

 
– Ні читати, ні писати я не вмію, а розмовляти 

мені не дозволяють. 

 

 Усе я та я 

– Уставай, Петрику, – будить 

мати першокласника,– пора до 

школи збиратися. 

– Не хочу,– пхикає Петрусь, – 

усе я та я, хай сьогодні Оленка 

піде і показав на молодшу 

сестру. 

Ой і жартівник наш Петрусь. 

 А ти як думаєш? 

П. Гальченко 

 
Куратор Яременко С. В. 

Головний редактор Бабич Юлія 11 клас 


