
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нещодавно всі учні нашої школи святкували День 

Святого Валентина. У всій школі панувала дружня і 

схвильована атмосфера, тому що кожен клас 

отримав своє завдання і всі старанно його готували. 

Першими привітати учнів вийшли директор і 

заступник директора.  

Далі, за звичаєм, всі обмінювалися щирими 

привітаннями і маленькими листівочками у вигляді 

сердечок з побажаннями. Це було чудове свято. 

Сподіваюсь всі отримали гарне враження.   



 

 

 

 

«Любити — означає не дивитися один на одного, любити — означає дивитися в одному 

напрямку» 

 

— А. де С.-Екзюпері 
 

Люди всього світу 14 лютого відзначають День Святого 

Валентина (День всіх закоханих). Вважається, що це свято 

відзначають уже понад 16 століть. Коріння Дня закоханих йдуть 

ще в язичницьку культуру, оскільки древні також відзначали 

свято всіх закоханих на честь богині любові.  

 

«Не бути коханим — це всього лише 

невдача, не кохати — ось нещастя» 

 

— Альбер Камю 

 

Сучасне свято нерозривно пов'язане з ім'ям святого Валентина, якого 

прийнято вважати покровителем усіх закоханих. Історія свідчить, що 

християнський священик Валентин приблизно в 269 році таємно 

благословляв шлюби римських легіонерів з їх коханими, незважаючи на 

те, що імператор заборонив своїм солдатам одружуватися, вважаючи, 

що це заважає їм думати про війну. Крім того, священик Валентин, 

справжній подвиг якого став приводом для появи Дня святого Валентина 

(Дня всіх закоханих), завжди намагався помирити закоханих, він 

допомагав їм писати любовні листи і давав поради легіонерам щодо 

того, як краще зізнатися в коханні їхнім дамам серця.  

 

«Той, хто любить, повинен розділяти долю того, кого він любить» 

 

— Михайло Булгаков 

 

Дізнавшись про відчайдушні вчинки Валентина, імператор засудив його до страти. Перед 

смертю священик написав лист для дочки тюремника, в яку сам був закоханий. Цей лист дівчина 

прочитала вже після страти Валентина. Після цього церква канонізувала священика, а в 496 

році Папа Римський Геласіус оголосив 14 лютого Днем святого  Валентина.  

 

«Хто ніколи не любив — полюби завтра, а хто любить — завтра полюби знову» 

 

— Клавдій Клавдіан 

 

  



 

  

 

 

21 лютого представники всіх націй і народностей відзначають  

Міжнародний день рідної мови. Це свято було проголошене на 

Генеральній конференції ЮНЕСКО, яка відбулася 17 листопада 

1999 року. 

Головна декларована мета Міжнародного дня рідної мови — 

сприяння мовній різноманітності світу і стимулювання вивчення 

іноземних мов населенням різних країн. Крім того, ЮНЕСКО 

виступило за зближення культур і їх активну взаємодію, зокрема, 

в мовних питаннях, оскільки саме мови вважаються важливим 

інструментом розвитку духовної спадщини планети. 

Міжнародний день рідної мови відзначають  носії  6000 мов, які на 

сьогоднішній день зафіксовані в світі. Рідна мова для кожної людини є 

важливим елементом культурної свідомості. Вона накопичує традиції 

й досвід попередніх поколінь і дозволяє передати їх нащадкам. Однак 

багато мов сьогодні знаходяться на межі повного зникнення. У деяких 

мов не залишається живих носіїв, тому одним з методів порятунку 

лінгвістичного багатства планети експерти називають вивчення 

іноземних мов. 

Як сказав генеральний директор ЮНЕСКО, пан Коіхіро Мацуура 

«Рідна мова дорога кожному з нас. Рідною мовою ми вимовляємо наші перші слова і найкраще 

висловлюємо наші думки. Вона є базою, якою усі люди розвивають свою особистість з моменту 

свого першого подиху, і вона є тим, що підтримує нас протягом 

усього життя. Вона є засобом виявлення поваги  до самого себе, до 

своєї історії, до своєї культури і, головне, до інших людей з усіма 

їхніми особливостями». 

Українська мова пройшла нелегкий шлях. Однак, попри всі 

перешкоди, для багатьох мільйонів людей вона була і є рідною, є 

мовою їхніх дідів, батьків і буде також мовою їхніх дітей. Ми щиро 

віримо, що краса і сила української мови пригорне до себе серця 

мільйонів інших людей. 

В Україні це свято існує з 2002 року, коли з метою зміцнення 

державотворчої функції української мови, сприяння вільному розвитку і використанню інших 

мов національних меншин України Президент України підписав відповідне розпорядження про 

відзначення Міжнародного дня рідної мови.  

За даними Всеукраїнського перепису населення, станом на 

2001 рік, українську мову вважали рідною 67,5% населення 

України. Російську мову визначили як рідну 29,6% населення. 

Частка “інших мов”, які були вказані як “рідна”, становила 

2,9%. 

Саме ми, заради прийдешніх поколінь, повинні зберігати і 

шанувати мову, як це робили наші славні предки. Любімо 

свою рідну мову, бо з нею наше майбутнє і майбутнє України!  



 

 

   

 

14.02.2014р. за участю учнів школи було проведено виховний захід,  присвячений  25-ій 

річниці виведення з Афганістану радянських військ. Було організовано для учнів школи  зустріч з 

воїнами-інтренаціоналістами. Також була присутня гостя – сільський голова Чубин Ніна 

Олексіївна.  Ніна Олексіївна привітала учасників бойових дій цінними подарунками, висловлювала 

свою подяку за їхній подвиг. А також для наших гостей було організовано екскурсію по 

шкільному музею. 

 

"ПАМ’ЯТЬ"  

П’ятнадцять років... Багато чи мало?  

Кожна сім'я веде власний свій лік  

З тої пори, коли перші "двухсоті"  

З "Півдня" летіли... Несучи крик  

Рідної мами, що сина чекала  

З війська, додому, в сім'ю до батьків.  

Але чому ж тії чорнії хмари небо закрили?  

Хто так хотів? Хто так бездумно віддав той 

наказ,  

Котрий і зараз у нашому серці болем щемить...  

І сльози гіркії не висихають...  

 ЗГАДАЙМО ТІ ДНІ!!! 

  



 

 

  

 

17 лютого 2013 року по всій 

Україні відзначатимуть 

Міжнародний день спонтанного 

прояву доброти. Саме цей день буде 

стартом цьогорічної «Епідемії 

доброти», яка триватиме цілий 

тиждень.  

 Суть: захід є поштовхом до 

гарних, добрих справ кожного  та 

прикладом усій Україні, а то й усьому світу. У цей день 

одночасно відбуватимуться різні акції, флешмоби, щоб привернути увагу до гарних вчинків, 

хороших слів, підтримки, посмішки, тепла. 

Школу охопила «Епідемія  доброти» 

Громадська кампанія «Епідемія доброти» проходила у школі під девізом «ДОБРОТА+». 

Оргкомітет із підготовки і проведення акції запропонував всім вітатися одне з одним словами 

«Доброго дня!», «Доброго здоров’я!», казати «Щиро дякую». Було намічено й проведено кілька 

акцій: посипання піском доріжки біля школи, приємні  подарунки. 

Учні брали активну участь у написанні побажань добра, гарного настрою, вкидали їх у 

«Скриньку доброти», залишали на «Учнівському паркані добра і надії», на мольберті 

«Доброта+» із Котом Леопольдом. 

Учнівська спільнота із 

розумінням поставилася до 

заходу, а прояв доброти, 

безкорисливі вчинки – 

традиції, які будуть 

продовжуватись далі. 

  



 

 

 

 

 

 

- Мамо, мамо! Іди сюди, я тут драбину упустив ... - Ох, як батько про це дізнається ... Ох він 

тобі ж і задасть! - Та він уже про це знає - він зараз на люстрі повис! 

*** 

- Ну, Петю, раз ти ходиш до школи, скажи, скільки буде двічі по два? - Запитує тітка. - 

Чотири.  

 - Правильно. Ось тобі за це чотири цукерки.  

 - Ех, якби знав, сказав би "шістнадцять"! - Засмутився Петя. 

*** 

П'ятирічний Коля запитує батька:  

 - Тату, а ти знаєш на скільки вистачає одного тюбика зубної 

пасти?  

 - Не знаю, синку.  

 - На весь коридор, зал і половину балкона ... 

*** 

За вечерею дочка хоче щось сказати матері.  

 - За столом не розмовляють, - обриває її мати. Після вечері мати запитує:  

 - Ну, що ти хотіла мені сказати?  

 - Що ти забула включену праску на татовій сорочці. 

*** 

Батько: Доведеться мені тебе відшмагати, хоча, можеш 

повірити, мені це неприємно.  

 Син: В такому разі, кому ти хочеш принести задоволення? 

*** 

- Синку, не став пляшку з бензином біля вогню.  

 - Мамо, ну не будь же такою забобонною! 

*** 

- Фу! Хто це там виє, як собака?  

 - Це я, мамо.  

 - А, це ти ... Ну співай, співай, мій соловейку... 

*** 

Сидить дівчинка в пісочниці, щось їсть і дуже голосно плямкає.  

 Підходить до неї чоловік і запитує:  

 - Дівчинко, а що ти їси?  

 А дівчинка відповідає:  

 - Не знаю, само приповзло!? 

*** 

Підходить син до матері і питає:  

 - Мамо, а на кого я схожий?  

 - На мене, синку!  

 - А ти на кого схожа?  

 - На твою бабусю, звичайно.  

 - Ну, а бабуся-то, на кого схожа?  

 - На прабабусю.  

 - Я не зрозумів, мамо, ми що - всі на одне обличчя, як матрьошки, чи що? 

Куратор Яременко С. В. 

Головний редактор Бабич Юлія 11 клас 


