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День святого Миколая

Святий Миколай-Чудотворець,  архієпископ
Мирлікійський,  належить  до  найвизначніших
святих християнської  церкви.  Його люблять  і
вшановують  на  Заході  та  Сході.  З особливим
нетерпінням чекають на день пам'яті святителя діти
- бо для них то означає веселе свято й подарунки.

Вважався Святий Миколай  і  захисником
бідних. Шанували  святителя  і  як  покровителя
шлюбу.  Вшанування  Св.  Миколая випадає у  році
двічі - у грудні та травні.

З появою шкіл при храмах Святий Миколай
став опікуном учнів – ця традиція теж ґрунтується
на житії  святителя,  якому  в  дитинстві  легко
давалася всяка наука. Так, за хроніками відомо, що
в XI столітті  у Кельнському соборі в день пам'яті
святителя  учнів церковної школи обдаровували
солодощами. З храму та школи свято поширилося
на родину і так день Святого Миколая став дитячис
святом.

В Україні день Святого Миколая здавна був
значним  і  веселим  святом,  а  в  багатьох містах  і
селах того дня припадало храмове свято.

 "Вітали сніжну зиму"  -  на  санях  тричі
об'їжджали довкола  села.  А для  дітлашні пеклося
особливе печиво - миколайчики. Це було своєрідне
"розполовинення посту",  після  Святого  Миколая
починали готуватися  до  Різдва,  вчити  колядки,
лагодити вертепи.

Святий  Миколай  в  ніч  з  18  на  19  грудня
сходить  із  небес  до  малюків.  Він  підкладає
подарунки  під  подушку.  Його  супроводжують
янголята,  а   слідом  ходять  чортики,  котрі
переконують Святого, що діти були нечемні,  тому
не заслуговують  на  небесні  гостинці.  Проте  лише
дуже неслухняні діти дістануть від Миколая золоту
або  срібну різку  та  наказ  виправитись  до
наступного  року.  Отож,  вітаймо  Святого
Чудотворця, що загостив до нас!

 У  гості  до  школярів  завітав  Святий
Миколай, щоб передати вітання з наступаючими
святами  та  подарунки  від  Голови  Київської
обласної  адміністрації  Анатолія  Йосиповича
Присяжнюка та Голови Бориспільської районної
державної  адміністрації   Андрія  Юрійовича
Гріненка.

ВІСТІ З МАЛОЇ АКАДЕМІЇ НАУК

Кожного  року  працює  Мала  Академія
Наук. Цього року Шум Надія та Бабич Сніжана
працювали,  відповідно,  в  секціях  економіки
(тема  «Безробіття  молоді  в  Україні:  шляхи
подоланя)  та  історичного  краєзнавства
(Дисидентський рух на Київщині у 60 – 80 роках
ХХ століття»).

Розповідає  Бабич  Сніжана:  «Особисто  я
займаюсь  в  МАН  вже  3  роки.  Мене  дуже
цікавить  історія,  саме цей напрямок я і  обрала
для своєї роботи. Мета моєї роботи --дослідити
розвиток дисидентського руху в 60-80-тих роках
на території нашого краю; встановити учасників
опозиційного руху на Київщині  та особливості
їх діяльності в нашому краї. Дисидентський рух
–  це  рух  інакомислячих,  неформальний
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громадянський  рух,  що  відстоює  захист  прав
громадян  та  інші  демократичні  принципи.  Він
визрів  в  умовах  суспільно-політичної  кризи  у
Радянському  союзі.  Дисидентський  рух  60-80-тих
років  ХХ  ст.  не  можна  назвати  масовим  (за
підрахунками  близько  1000  чоловік),  але  вони
пробуджували  національну  свідомість,  віру  в
необхідність змін існуючого політичного режиму. 

Ми  можемо  з  гордістю  сказати,  що
дисиденти  Київщини  –  це  люди,  які  не  боялися
твердо  висловлювати  свої  думки,  йшли  за  своєю
метою до кінця. Важливо, що імена цих людей, для
яких  честь  і  воля  понад  усе,  воскресають  із
забуття!»

Шум  Надія  сказала,  що  працювала  над
науковою  робото  перший  рік.  Вона  навчилася
працювати  з  джерелами,  документами,  робити
узагальнення  та  висновки,  а  також  презентації.
Тому вважає що досвід роботи в МАН дозволить їй
успішно навчатися  у вищому навчальному закладі. 

Шкільне свято Миколая
19  грудня  в  красиво-оформленому залі  для

учнів  1-4  класів  відбулося  свято  «В  гості  до  нас
Миколай завітав». Діти святому Миколаю дарували
прекрасні  пісні  та  вірші.  Св.Миколаю допомагали
Чортик (Кондратенко Володимир),  та святі янголи
(Носач  Анна,  Загребелько  Анна).  На  завершення
свята  всі  діти  отримали  від  Миколая  Чудотворця
подарунки.

Конкурси  «Геліантус» і «Кенгуру»

      Традиційно, кожного року  учні школи беруть
участь  у  Всеукраїнських  конкурсах  з  предметів
«Левеня», «Кенгуру», «Колосок». Відбулась перша
частина  Всеукраїнського  конкурсу  «Кенгуру»  для
учнів  1-6  класів,  в  якому  взяли  участь  25  дітей
молодшої школи.
  Цього року учні школи вперше  взяли участь
в конкурсі  під назвою «Геліантус».  Він включає в
себе  завдання  з  кількох  предметів  природничо-
математичного  циклу:  хімії,  біології,  фізики,
географії.  Завдання  складались  з  3  рівнів.  Цікаві
завдання  були  з  географії,  і  біології.  Одним  з
найцікавіших  було  таке  запитання  «Попробуйте
пояснити  одне  із  завдань:  як  змогла  людина  в
залізних  обладунках,  в  яку  влучила  блискавка,
лишитися живою?» А ви знаєте на нього відповідь?
  
 

Вітаємо переможців та лауреатів
предметних олімпіад

Завершився  перший  етап  учнівських
олімпіад з базових дисциплін. Приємно, що школа
має певні здобутки. 

Українська мова і література:
Кондрушина Анна (7 клас)-1 місце
Кубрак Ліна( 7 клас)– 3 місце

Англійська мова:
            Шкуліпа Дмитро (8 клас)- 3 місце
            Коваль Олег(11 клас) – 3 місце
Фізика:

Тихоплав Анастасія( 7 клас)- 2 місце
Стрельніков Олександр(8 клас)- 3 місце

Математика:
Євтушенко Дмитро (10 клас) -3 місце
Гримало Ілля (6 клас) – 3 місце;

Астрономія:
Шульга Радіон(11 клас) -3 місце;

Педагогіка і психологія:
Грицкевич Аліна(11 клас) -2 місце;

Хімія:
Бабич Сергій(9 клас)- 3 місце

Історія:
Мироненко Марія (8 клас)- 3 місце
Ткаченко Олександр (9 клас) -1 місце;
Бабич Сніжана(11 клас)-1 місце;

Правознавство:
Ткаченко Олександр (9 клас) -3 місце
Бабич Сніжана(11 клас)- 2 місце

Екологія:
Бабич Сніжана(11 клас)- 3 місце

МАН
Економіка Шум Надія (11 клас) – 2 місце
Історія – Бабич Сніжана(11 клас) – 2 місце
Конкурс ім. П.Яцика

Загребелько Анна (3 клас) – 2 місце
Розумна Каріна (5 клас) – 2 місце

Дирекція  школи  висловлює  подяку  всім
учням,  які  приймали  участь  у  предметних
олімпіадах:, а також батькам дітей за створення
сприятливих умов для навчання школярів.

Газету підготували: Шум Надія, Бабич
Сніжана, Коваль Олег, Шульга М.О., Бортнік

М.І.,  Бабич О.М.


