
Дорогі вчителі,  
техпрацівники, учні 

та батьки! 
 

   Вітаємо вас із найбільш 

довгоочікуваними і світли-

ми святами – Новим Роком 

та Різдвом Христовим! Це 

всіма нами з дитинства 

улюблені й радісні дні, напо-

внені світлом свята спільної 

радості, веселощів, очіку-

вання чуда й казки, душев-

ного тепла й надії. 

   Озирнувшись назад, мож-

на сміливо сказати, що 20-

10-ий рік  прожитий не дар-

ма. Цей рік був насичений 

подіями, напруженою пра-

цею, глибоким змістом та 

звершеннями. Він подару-

вав нам радість зустрічей та 

відкриттів, перемог і дося-

гнень, новий професійний 

і життєвий досвід. 

   Напередодні Нового Ро-

ку прийнято загадувати 

бажання і вірити, що вони 

обов'язково здійсняться. 

Від усієї душі зичимо вам 

великого людського щас-

тя, міцного здоров'я, доб-

ра й радості, вірних друзів 

та близьких людей поруч. 

Нехай прийдешній рік ви-

правдає ваші найдобріші 

надії та прагнення, прине-

се достаток і добробут ва-

шим сім'ям. Нехай пану-

ють у ваших домівках 

мир, взаєморозуміння і 

любов. 

   З Новим Роком та Різд-

вом Христовим! 
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   П р а в о с л а в н і ,  р и м о -

католицькі християни пам’ятають 

Святого Миколая та шанують як істо-

ричну особу та великого святого. В 

Україні та деяких інших країнах світу 

цей святий замінив міфічну фігуру 

Санта Клауса. Святий Миколай також 

відомий під іменами Міколай, Мік-

лаш, Сейнт Ніколаус, Пер Ноель, Сін-

тер Клаас. 

   Святий Миколай зарахову-

ється до лику святих: опікується воїна-

ми, водіями та подорожуючими, допо-

магає бідним у скруті; вважається 

покровителем дітей та студентів, мо-

ряків і торгівців; визнається патроном 

міст Амстердам (Нідерланди), Барі 

(Італія). 

   Щороку Святий Миколай 

приходить до молодших школярів  

нашої школи. Так було і цього року. 

Ми стали свідками справжнього ро-

динного свята, яке підготували учні 4-

Б класу (керівник – Прокопчук Г. М.). 

Мене вразило те, що всі слова учні 

декламували напам’ять. Відчувалося, 

що діти із задоволенням танцювали, 

співали, виконували певні ролі, але 

головне те, з яким натхненням актори 

говорили про бажання щастя для всієї 

України, про духовні цінності. Не ви-

падково це звучало зі сцени, бо за  

любов до Бога та відданість людям 

святий Миколай Чудотворець так ша-

нується народом. 

    У святково прикрашеній 

залі сиділо стільки людей, що ми, дів-

чата 10-го класу, примостилися на 

східцях. Я спостерігала за глядачами: 

всі були веселими та радісними… 

    І ось свято закінчилося. 

Святий Миколай подарував кожному 

класові подарунки: радійте, малюки, 

та ростіть добрими, щасливими, здо-

ровими! 

                                                                                                                

Мешкова Настя (10 клас)  
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    От і прийшла до нас казкова зима! 

На вулицях стало    прохолодніше, навіть 
декілька днів лежав сніг. І кожного дня ми з 

нетерпінням чекали    новорічних свят. 

    Напередодні святкувань у нашій 

школі пройшла виставка «Зимова казка», від 

кожного класу було представлено по зимо-
вій композиції. Кожен експонат вражав та 

зачаровував по-своєму.  

    Та головне святкування було ще 

попереду… 23 та 24 грудня для учнів моло-
дшої та середньої  школи  відбулася казкова 

вистава «Новорічний ліс», яка справила 

неабияке враження не  тільки на малюків і 

батьків, наші вчителі теж були в захваті від 
побаченого і відвідали не одну виставу.  

Після вистави дітей було запрошено на яли-

нку до шкільної їдальні, там вони водили 

хороводи, танцювали та відгадували загадки 
разом із казковими героями. Але не лише 

цим відзначилось святкування: уперше до 

нас на свято завітали майбутні першоклас-

ники. Вони теж брали активну участь. 

   Основний склад акторів – це учні 
10 класу, але ролі головних учасників ново-

річних дійств (Діда Мороза та Снігуроньки) 

зіграли Максим Осередчук (9-А) та Віталіна 

Стецишина (8-Б). 

    Та на цьому свято не закінчува-

лось! Увечері 23 грудня для учнів 8-10 кла-

сів відбувся міні-конкурс краси 

«Снігуронька-2011»! 

    Усі учасниці вразили глядачів сво-

єю пластичністю, артистизмом, кмітливіс-

тю, винахідливістю та розумом. Перше міс-

це в конкурсі зайняла Чернявська Ельвіра 
(10 клас), хоча хочеться відзначити ще одну 

учасницю - Шавиріну Марію (9-Б), на боці 

якої були симпатії багатьох глядачів.  

Після конкурсу святкування продо-

вжилось новорічною дискотекою… Вона 
була настільки весела, що танцювали всі,  

навіть учителі не змогли встояти на місці.. 

   Ось так весело та цікаво пройшли 

наші свята! Бажаю  всім гарно провести 

зимові канікули!!! 

                                                                                     

Юлія Подбуцька (10-й клас) 
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Казкове свято  в нашій школі  
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І-ІІІ ступенів № 3  

меня не поймут. Ведь они сейчас не рядом 

со мной и не  чувствуют всего этого. В эту 

минуту мне ничего не интересно. Ничто 

меня сильно не заинтересует. В этот мо-

мент я не жажду ничего материального. 

Единственное, чего мне хочется: «Лишь бы 

этот вечер не кончался!»  Как я хочу остано-

вить время в этот чудесный момент! Меня 

восхищает именно тишина этого города. 

Города, который я люблю всем сердцем. И 

где бы я ни был, какой неземной красоты 

ни было бы это место, оно не заставит меня 

забыть те улицы, по которым я ходил с ран-

него детства, те дома, которые я вижу, вы-

ходя на прогулку, те деревья и зелѐные на-

саждения, которые были моим первым 

представлением о красоте, все те радости и 

печали, которые я пережил здесь. Люди, 

живущие здесь, и мои друзья - со мной, моѐ 

самое дорогое сокровище. И прежде всего 

– это мои родители. 

Всѐ здесь знакомо мне до боли. 

Всѐ это останется для меня наиболее цен-

ным в этой жизни. Как приятны моменты, 

когда понимаешь, что по-настоящему цен-

но, а что является фальшивкой временной, 

которая покупается за деньги. 

Надеюсь, что это не последний ве-

чер в моей жизни. Подарит ли подобные 

моменты судьба – покажет время. Всѐ сло-

вами не передать, но всѐ это у меня в ду-

ше… 

                                                                                      

Стрибіж І. (9-А клас) 

Был вечер, тихий, нежный, тѐплый. 

И даже радовал он нас. 

На сердце шевелилось что-то, 

Об этом я пишу рассказ. 

Пришла ко мне любовь шальная, 

И был я рад еѐ принять. 

Не ожидал я лишь такого, 

Что должен боль я испытать. 

Который раз мне ночью снится 

Портрет избранницы моей. 

Но всѐ ведь в прошлом – мне не спится, 

Сильнее тянет меня к ней. 

И что ответит мне теперь, 

Что сотворил бог Купидон? 

Откроет ли она мне к сердцу дверь 

Или не пустит на порог? 

Был вечер, тихий, нежный, тѐплый, 

И даже радовал он нас. 

Я про любовь шальную вам 

Написал сейчас рассказ. 

2010-й год. 19 марта. Пятница. 

День закончился. Сейчас властвует вечер. 

Обычный вечер, как и множество других. 

Но мне кажется, что в нѐм есть что-то осо-

бенное. Я прожил не один такой необыч-

ный вечер. «О Боже! Как же мне сейчас 

хорошо…», - думал я. Интересно, чувство-

вал ли кто-то то же, что чувствую я сейчас? 

Итак, жаль, что этот вечер скоро закончит-

ся. Некоторые, наверное, даже многие 

Пришла ко мне любовь шальная 

Телефон:  

(06273)-6-57-58; 

(06273)-6-41-78 

Ел. пошта: ugledarschool3@rambler.ru 
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