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На фото—учасники тематичної лінійки «Ой, хто, хто Миколая любить...» (2017 рік) 

 Протягом листопада-грудня відбувся ІІ етап 

учнівських предметних олімпіад, конкурсу з 

українознавства, ХІХ Міжнародного конкурсу з 

української мови ім. Петра Яцика, ІХ Міжнародного 

мовно-літературного конкурсу учнівської молоді імені  

Т. Г. Шевченка, в яких взяли участь учні Яблуницького 

ЗЗСО І—ІІ ступенів. Діти показали свої знання і здобу-

ли призові місця. 

 

Учениця 8 класу Юрнюк Ірина здобу-

ла І місце в конкурсі з 

українознавства (керівник Кумариця 

О. Ю.), І місце на олімпіаді з історії 

(керівник Урбан О. В.) та ІІІ місце 

на олімпіаді  з географії (керівник 

Лахман Л. Я.) 

 

 

Учень 9 класу Киверо Василь здобув  

ІІІ місце на олімпіаді з історії 

(керівник Урбан О. В.) та ІІІ місце 

на олімпіаді з зарубіжної 
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 Новотна Ірина  

Киверо Аліна  

(6 клас): 

“Нехай в Новому році 

Щодня на кожнім кроці 

Дива чарівні стануться, 

І мрії всі збуваються!” 

 

Косован Ірина (7 

клас): 

“Учням бажаю миру, 

поваги до вчителів, ус-

піхів у навчанні. Вчите-

лям бажаю здоров’я, 

доброти, любові та ус-

піхів у роботі.” 

Туряк Марія (2 клас): 

“Вас вітаю з Новим ро-

ком, 

Хай пухнастий білий 

сніг 

Своїм тихим-тихим кроком 

Дід Мороз несе в ваш дім!” 

 

Петрик Богдан (8 

клас): 

“Нехай Новий рік при-

несе вам нові сили для 

втілення найамбітні-

ших планів. Нехай прекрасні зи-

мові свята принесуть мир, спокій 

і злагоду!” 

 

Малиш Анжела (5 

клас): 

“Учні щоб були веселі, 

Терпіння мали вчителі, 

Хай Новий рік у всі 

оселі, 

Несе добробут, радість, 

сміх!” 

 
Бельмега Станіслав (9 

(продовження. Початок на стор. 1) 

Учениця 9 класу Заєць Наталія 

здобула ІІІ місце на конкурсі з 

українознавства ( керівник Кума-

риця О. Ю.) та ІІІ місце в 

олімпіаді з трудового навчання 

(керівник Грималюк Н. В.) 

 

 

Учениця 7 класу Дроняк Діана 

здобула ІІІ місце на олімпіаді з 

фізики (керівник Шкеул Н. М.) 

та ІІ місце на олімпіаді з  

математики 

(керівник  

Лахман О. М.) 

 

 

Учениця 6 класу Киверо Аліна 

здобула І місце на олімпіаді з  

математики 

(керівник  

Лахман О. М.) 

 

 

Учениця 6 класу Новотна Ірина 

здобула ІІ місце на конкурсі з 

української мови ім. Т. Шевченка 

(керівник Бельмега О. Ю.) та І 

місце на конкурсі з укр. мови імені 

П. Яцика  (керівник Бельмега О. 

Ю.)   

 

 

Учениця 7 класу 

Косован Ірина здобула ІІ місце 

на олімпіаді з  

хімії (керівник Поп'юк Н. М.) 

 

 

 

Учениця 8 класу Дуленчук 

Анастасія  здобула ІІ місце на 

олімпіаді з зарубіжної 
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Новий Рік в Китаї 

В Китаї він називається Святом Весни і 

відзначається в період між 21 січня і 21 

лютого, тоді коли місяць завершує свій 

повний цикл, і настає молодик. Урочисто-

сті тут тривають 15 днів і закінчуються 

Святом ліхтарів. У заходах беруть участь 

і дорослі, і діти. З самого ранку люди 

прибираються в будинку, оскільки вважа-

ють, що чистота - це не місце для злих 

духів.  

Новий Рік в Індії  

В Індії дане свято називається Дівалі, або 

Фестиваль Вогнів. Відзначають його в 

кінці жовтня або початку листопада. В 

цей день на вулицях індійських міст всі 

будинки і статуї богів і тварин прикраше-

ні яскравими квітами, вогнями, ліхтари-

ками та запаленими свічками.  

У цей день тут прийнято дарувати всім 

цікаві подарунки. Гостинці для дітей кла-

дуть на особливий, призначений для цьо-

го, піднос, а потім підводять їх до нього із 

закритими очима.  

Новий Рік у Франції   

У Франції до дітей приходить не Дід Мо-

роз, а дідок Пер Ноель в шубі, червоному 

ковпаку і дерев'яних черевиках. Пересу-

вається він на ослику. Діти вірять, що 

Пер Ноель забирається в димохід і кладе 

їм гостинці в спеціально приготовлене 

для цього взуття перед каміном.  

Новий Рік в Австралії   

Австралійці відзначають це свято одними 

з перших на планеті. Святкування тут, як 

правило, проходить під відкритим небом. 

Пляжні вечірки, гучні пісні, веселі танці, 

фантастичні феєрверки, музичні фестива-

лі за участю світових зірок: все це можна 

побачити в Мельбурні та Сіднеї напере-
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 У попередньому (14-му) номері газети «Яблуневий цвіт» був оголошений кон-

курс малюнків для учнів 1—4 класів «Ой хто, хто Миколая любить». До редакції 

надійшло 25 чудових дитячих малюнків. Пропонуємо нашим читачам ознайомитися з 

Плегуца Ангеліна, 4 клас Аннич Софія, 1 клас 

Величко Олексій, 2 клас 

Дмитроняк Софія, 1 клас 

Дроняк Максим, 4 клас 

Косован Марія, 3 клас Томояга Захар, 4 клас 
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Дуленчук Борис, 3 клас Дутка Ярослав, 1 клас 

Ковбиш Анастасія, 3 клас 

Дутка Ярослав, 1 клас 

Кочерган Ірина, 1 клас 

Мороз Ростислав, 1 клас Пилипко Макар, 1 клас 

Теслюк Єлизавета, 4 клас Тищенко Катерина, 3 клас 
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Дутка Вікторія, 2 клас Новотний Валентин, 4 клас 

Ковбиш Анастасія, 3 клас Дутка 

Новотний Назарій, 3 клас 

Томояга Таїсія, 2 клас 

Федорчук  

Семен,  

3 клас 

Федорчук Емілія, 3 клас 

Урбан Соломія, 1 клас 
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17 грудня в Яблуницькому ЗЗСО І—ІІ ступенів відбу-

лася тематична лінійка «В очікуванні Миколая»  
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 З 03 по 14 грудня в Яблуницькому ЗЗСО І—ІІ ступенів відбулася виставка-конкурс 

«Новорічна композиція», в якій взяли участь учні 1—9 класів, проявивши свої творчі 

здібності, майстерність, креативність. Всі учасники були нагороджені грамотами і со-

лодкими призами. 4 найкращі роботи були відібрані для участі в обласному етапі ви-

ставки-конкурсу. Їх виконали Томояга Таїсія (2 клас),  Юрнюк Ірина (8 клас), Погор-

няк 


