
Новий рік 

в нашому 

закладі  

Герої не 

вмира-

ють! 

(стор. 3) 

Предметні  

тижні в  

школі 

Вітаємо  

іменинни-

ків січня 

На фото—учасники шкільного фестивалю колядок і щедрівок (9 клас) 

 Новий рік – це те свято, якого з нетерпінням че-

кає кожна дитина, адже це пора чудес, подарунків, ра-

дості. 27—28 грудня завітало воно й до Яблуницького 

ЗЗСО І – ІІ ступенів. Учні 1—4 класів зустріли його 

новорічною казкою. 

 Продовження на стор. 2 

Часопис Яблуницького ЗЗСО І—ІІ ступенів  

Конятинської сільської ради 
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(Продовження. Початок на стор. 1) 

27 грудня в Яблуницькому ЗЗСО відбувся традиційний фестиваль колядок і щедрівок 

«З Новим роком та Різдвом Христовим!» 

Комісія культури і дозвілля  

11 лютого, напередодні Дня всіх закоха-

них, в Яблуницькому ЗЗСО відбулася тема-

тична лінійка «Історія Валентинки». Про-

тягом тижня (з 11 по 15 лютого) працюва-

ла «Пошта Святого Валентина», організо-

вана комісією з питань культури та дозвіл-

ля учнівської шкільної ради. 

Коли  священик Вален-

тин сидів у в'язниці за те, 

що таємно вінчав римсь-

ких воїнів з їх коханими, 

він полюбив сліпу дочку 

свого ката і зцілив її. Пе-

ред стратою Валентин 

залишив їй прощальну 

записку і підписався: 

«Твій Валентин». Відтоді листівки стали 

називати «валентинками».  

 У Британському музеї в Лондоні збе-

рігається найдавніша Валентинка, яка під-

писана герцогом Орлеанським у 1415 ро-

ці. Саме тоді він був ув’язнений у Лондон-

ській башті, звідти й передав таємне пос-

лання своїй дружині в День Святого Вале-

нтина.  

Через кілька років король Генріх V найняв 

письменника Джона Лідгейта, щоб той 

склав «валентинку» для Катерини Валуа. 

 Таким чином, надсилання 14 лютого лис-

тівок коханим набуло популярності в Анг-

лії та Франції, а згодом і у всьому світі, 

перетворивши виготовлення «валентинок» 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D1%80%D1%96%D1%85_V_(%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C_%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D1%97)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D1%83%D0%B0
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Вони не спали дні і ночі, 

Вони в шоломах проти куль стояли. 

Їх не питали: хочуть чи не хочуть, 

Вони нас всіх обороняли.  

У Яблуницькому ЗЗСО І – ІІ сту-

пенів відбулися виховні заходи, 

присвячені пам’яті героїв Небес-

ної сотні: тематична лінійка, ви-

 Згідно з річним планом роботи Яблуницького ЗЗСО І-ІІ ступенів 

протягом лютого в закладі були проведені тижні фізики, зарубіжної літе-

ратури, української мови та літератури. Учні мали змогу взяти участь у 

цікавих конкурсах,  іграх, змаганнях та водночас перевірити свої знання 

 Всі найактивніші  учасники та переможці конкурсів нагороджені  гра-

мотами та призами.  

Комісія з  питань  толерантності та духовного розвитку 

Комісія з питань загальної та позашкільної освіти 
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