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 До Різдвяних святок належить ціла плеяда свят: Свято 

народження сонця (або Різдво Христове), Новий рік 

(Маланки або св. Василія Великого), Водохреща (або 

Богоявлення). 

Різдво Христове — велике християнське свято, день 

Народження Ісуса Христа, Спасителя світу і Відкупителя 

людей з полону гріха. Свято Різдва Христового вважається 

другим після Пасхи (Великодня) великим святом, хоча у 

багатьох католицьких країнах народне благочестя досі 

відводить йому головне місце серед свят. 

Першого січня, на початку року, наша Церква святкує пам'ять смерти  одного з 

найбільших і найвизначніших Отців Церкви, учителів віри й  монаших законодавців, 

святого Отця Василія Великого, архиєпископа  Кесарії Кападокійської в Малій Азії (329-

379). Його особа з будь-якої  точки зору незвичайна, велична, 

світла та гідна подиву. Він не тільки  аристократ за 

походженням, а й аристократ духу, характеру, науки і  

святости. Печать його глибокої віри, героїчної любови до 

Бога і  ближнього, науки і святости спочиває на цілій 

Христовій Церкві, на  монашому житті Сходу й нашого 

народу. 

Ще не встигли прийти свята, як скоро вони відійдуть. Як 

співається в коляді: «А той третій празник – Святе 

Водохреща». Хрещення Господнє — третє і завершальне 

велике свято Різдвяно-новорічного циклу, яке в народі має 

назву Йордан або Водохреща. Православні та греко-

католицькі християни відзначають його 19 січня, тому воно 

збігається зі святом Богоявлення. 

 

 

 

 

                                                                                                                            Сапожко Мар’яна    
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Класні новини 

 (одним абзацом )… 
Розпочався перший зимовий місяць активно, творчо, захоплююче та святково. 

«Вифлиємська зірка» - це свято вже стало традиційним у 

нашому районі.  Тож і цьогоріч 11 грудня наші діти 

показали гарне театралізоване дійство, яке 

супроводжувалося оригінальними колядками. Виступ 

сподобався усім і був гідно оцінений  журі. Щиро вітаємо 

учасників та організаторів (А.Г. Машлай, С.Р. Сінкевич) з 

перемогою та бажаємо нових звершень!!!  

* * * 
14 грудня 

восьмикласники 

підготували для нас Андріївські вечорниці. Цей 

захід завжди проходить весело і жваво. Адже всім 

до вподоби розваги, пісні, жарти. Особливо 

чекають   традиційних страв – вареників  та 

солодкої калити. Цьогорічні вечорниці не були 

винятком. Діти створили гарний настрій, 

пригощали всіх присутніх .  Одним словом, свято 

вдалося. 

* * * 

15 грудня на свої Андріївські вечорниці  запросили  учні 4 прогімназійного класу.І хоча 

артисти були значно молодші, але свято було не менш цікавим. Діти гадали, співали, 

грали в ігри. Театралізоване дійство завершилось традиційно – калитою та смачними 

варениками. І артистам і глядачам все сподобалося. 

* * * 

 16 грудня  з ініціативи лідерів учнівського 

врядування (Слободянюк В. та Сульжука А.) наші 

гімназисти з благодійною місією відвідали 

вихованців Межирицького інтернату.  Наші діти 

приїхали з виставою, подарунками та теплими 

словами. Цей візит вже не перший, тому господарі 

зустріли нас, як друзів.   Щирі посмішки, вдячні 

погляди  не залишили нікого байдужими. А ми 

їхали назад із відчуттям щастя через те, що змогли 

подарувати радість іншим. 

Над сторінкою працювала Самчук Інна 
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18 грудня учні сьомого класу влаштували свято для 

першокласників. Святий Миколай завітав  до кожної дитини. 

Першачки  із нетерпінням чекали на подарунки,  вітання та добру казку. 

Спілкування з героями 

дійства було цікавим. 

Діти розказували 

вірші, грали в ігри, 

гарно співали та 

обіцяли Святому 

Миколаю , що в 

наступному році 

будуть іще 

слухняніші. 

* * * 

У нашій гімназії багато творчих та активних дітей. 

Тому, коли селищний голова Панчука М.М.  

запропонував зробити новорічну іграшку своїми 

руками аби прикрасити  центральну  ялинку в Гощі, 

відгукнулося більше шістдесяти учнів. І хоча усі 

іграшки були оригінальними та яскравими, 

довелося вибирати кращі. Саме автори цих робіт 

мали можливість поїхати на каток в м.Рівне. Інформацію підготувала Музичук 

Діана 
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  Святкування Нового 

року у світлинах 
 Гарно , весело,  цікаво, творчо пройшли новорічні ранки та 

вечори у нашій гімназії.  Цікаве дійство, яскраві костюми, 

гарно прибрана зала, красуня-ялинка,  подарунки та святкова 

атмосфера не залишили байдужими нікого. Пропонуємо 

згадати яскраві та 

незабутні миті …  
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       22 

січня - День 

Соборності України 
 

           22 січня в Україні відзначається День Соборності. Це свято приурочене річниці 

об’єднання Української Народної Республіки та Західноукраїнської Народної Республіки, 

яке було проголошене 22 січня 1919 року у Києві на Софіївському майдані. 

Сьогодні ми відзначаємо 97 річницю . 

Саме 22 січня 1919 року вперше за майже 600 років було зроблено серйозний крок до 

об’єднання більшості етнічних українських земель у єдину державу. 

І хоча акт об’єднання 1919 року виявився декларативним, ідея соборності продовжувала 

жити. І через роки в цей день 22 січня 1990 року мільйони тоді ще радянських українців 

вишикувалися у живий ланцюг від Києва до Львова, відзначаючи День Соборності. 

Сьогоднішні дні для України не менш трагічні, але ще більш визначальні. Як і в часи 

становлення новітньої української  держави , ми знову боремося за соборність проти 

зовнішнього імперського агресора  і проти нашого внутрішнього ворожого 

скомунізованого , зросійщеного хахла-малороса. 

Саме тому  єдність – це те, що варто українцям і цінувати , і берегти, і завжди пам’ятати 

про те, що  люди, які здатні на такі важливі і доленосні рішення, то вони є справжньою 

нацією, яка має майбутнє.                                                                                         

                                                                                                  Кручок 

Ірина 
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Дню Соборності  

            присвячується…. 

(уривок з поезії  

Оксани Бриковець) 

Крізь гори і ліси, степи й долини, 

В роки борні, конфліктів і незгод, 

Через квітучі землі України  

Проліг кордон, що розділив народ. 

 

Так вирішили світу цього сильні,  

Щоб більше сварок не було між них: 

Взяли собі Вкраїни по частині, 

Хто більше, а хто менше, хто як встиг… 

 

І все тепер поділено надвоє: 

Степи і ріки, ниви і поля… 

Та душу щось тривожить, непокоїть, 

З-під ніг кудись дівається земля… 

 

Це як надвоє? Як це на частини? 

Це хто посмів все вирішити так? 

То це вже що немає України? 

А як же люди? А народ же як? 

 

А що народ? Народ – це діло п’яте. 

Людей так можна взяти в «оборот», 

Що досить швидко всі будуть казати, 

Що українці, це і не народ. 

 

Це лиш населення Південної Росії, 

Яке полонізацію пройшло… 

А у Карпатах є якісь русини, 

Чи галичани… Загалом: «село»… 

 

Населення, хіба це перешкода 

Для двох імперій сильних і жорстких. 

А як же бути нашому народу,  

Що опинився тут ні в сих ні в тих? 

 

Прокиньтесь люди, бо біда вам буде! 

Ми – не народ, а, отже ми – не ми… 

А завтра скажуть нам, що ми не люди, 

І що, ми перестанем буть людьми? 

 

Ми – українці: нація єдина! 

Кордоном розривають нас. За що?! 

А ділять нашу матір Україну, 

Щоб нас перетворити у ніщо?! 

 

Щоб з України стала резервація, 

Шукати українців в ній дарма, 

Бо українці наче вже й не нація, 

І України наче вже й нема. 

 

Скажіть, а що тепер нам всім робити? 

Куди діватись і куди іти? 

Це що ж виходить, в цім широкім світі 

Ми вже тепер не сестри й не брати? 



 

До чого дожились ми, люди добрі! 

Як докотитись світ до цього зміг? 

Надвоє небо, сонце, місяць, зорі!!! 

Крізь душі і серця кордон проліг. 
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29 січня – День вшанування героїв Крут   

(уривки зі статті Уласа Самчука)   
     Січень 1918 року.. Ми були змушені з місця йти на фронт, щоб 

оборонити все те, що кожна людина Европи вважає для себе 

найціннішим. 

     З півночі сунув на нас ворог. Це був той самий ворог, з яким 

точиться боротьба й сьогодні... Це був московсько-жидівський 

большевизм...  

     До боротьби з тією навалою встала молода Українська Держава, це 

найважніше — її першими бойовими нагородами була молодь. 

     І це символічно. 

     Це були початки... Це був світанок того буревійного, того вагітного величезними і 

складними подіями часу, коли цілий схід Европи, ніби величезний сфінкс, підносив свою 

голову і обертався в інший бік, приймав нові інші положення. Поволі, з болем у кривавих 

змаганнях народжувався цей новий порятунок річей, який без сумніву вплинув на 

повоєнний розвиток нашого континенту в його цілому. Тоді ж розгортав свій кривавий 

прапор большевизм. Тоді ж з'явилися всі його атрибути — чека, голод, колективізація. 

Тоді ж Европа вперше була загрожена прямим ударом Москви червоної, большевицької. 

І цей стан річей викликав у Европі довготривалу боротьбу, ряд політичних і 

господарських криз... 

     Українська молодь, яка дня 28 січня 1918 року з піснями виїхала зі столиці України 

під станцію Крути, щоб там умирати, була першою молоддю світу, що одверто, 

беззастережно і рішуче стала до боротьби з північною навалою. Її ідеал був — своя 

державність, своє суверенне життя, своя духовність. Вона йшла в бій з піснею "Ще не 

вмерла"…  

       І не вина тієї молоді, що голосу її пісні в той час світ не почув. Не вина тієї молоді, 

що світ так каригідно злегковажив великим шляхетним поривом Української Держави. І 

коли вже конечно дошукуватись якоїсь вини, то вона була хіба в тому, що та молодь, як і 

цілий народ, що її видав, не були підготовлені до взятого на себе завдання. Це був порив 

душі й серця зов національного інстинкту. Це було непереможне хотіння, хай проти 

льогіки, проти всіх сил світу вписати на сторінки історії щось таке, що в прийдучому 

дасть зачіпну точку для нової, більш організованої та більш досконалої боротьби. 

      Порив і кров, яким було позначено змагання під Кругами 1918 року, мають у собі 

великанське багатство шляхетного, формуючого творчого ідеалізму.  



     Слово Крути стало дуже переконливим, бо на його зміст зложилися не самі звуки, а 

чин і кров. Воно врізьбилось в наше народне єство, у наш дух і нашу плоть. Воно бо 

повстало з того найсвятішого, що має кожна жива істота, — з життя. У даному випадку 

українського життя. 
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Вітаємо переможців ІІІ етапу 

Всеукраїнської олімпіади!!! 
 

 з української мови та літератури 
Самчук Інну – ученицю 8 класу  (2 місце) – вч.Самчук І.Т. 

Яремчук Наталію – ученицю 8 класу (3 місце) – вч.Самчук І.Т. 

Кручок Ірину – ученицю 9 класу (3 місце) – вч. Сорочук Г.Ф. 

Міщук Ірину – ученицю 11 класу (3 місце) – вч. Самчук І.Т. 

  

 з фізики 
Сауляка Миколу – учня 10 класу  (3 місце) -  вч.  

Парфенюка А. К. 

 

 з хімії 
Калько Тетяну – ученицю 8 класу (3 місце) -  вч. Кравчук Ж. В.  

 

 з  правознавства 

Слободянюк Василину – ученицю 10 

класу (3 місце) - вч. Вербу Л. Л. 

 

Якщо ви знайшли в цьому номері газети очапатку (вона ж 

опечатка), знайте, що вона розміщена тут не випадково. Серед читачів завжди 

зустрічаються люди, котрі шукають помилки, а наша газета відома як видання, яке 

задовольняє всі смаки. Тут кожен знайде те, що шукає!!! 
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