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На фото—хор педагогічних працівників Яблуницького ЗЗСО І—ІІ ступенів 

02 березня Яблуницький ЗЗСО І – ІІ ступенів 

святкував свій 74-й День народження. На свято при-

були випускники, вчителі, які в різний час працюва-

ли в закладі, гості.  

З 11-ї години всі охочі оглянули школу, відві-

дали рідні класи. О 12-й годині розпочалося урочис-

Продовження на стор. 3 

Юні актори 

нашої школи 

(стор. 6) 

Зустріч  

пташок 

(стор. 4) 

Напередодні 

Великодня 

(стор. 2) 

Вітаємо  

іменинників! 

(стор. 7—8) 



2                       Актуально                 №17  березень-квітень 2019 року                                   

Лахман Оксана Миколаївна,  

вчитель математики: 

“У моїй родині Великдень 

святкують дуже цікаво. Я 

нещодавно вишила краси-

вий рушник з бісеру, купи-

ла гарні писанки’’.  

 

Аннич Євгенія,  

учениця 8 класу: 

“Перед Великоднем ми з 

мамою розписуємо писан-

ки для великоднього коши-

ка, готуємо багато солодо-

щів та прибираємо оселю.” 

 

Киверо Аліна,  

учениця 6 класу: 

“Ми з мамою пишемо пи-

санки, готуємо 

різноманітні страви, 

прибираємо оселю. Перед 

Великоднем мама бісером вишила 

новий рушничок на кошик.” 

 

Кічеряк Катерина,  

учениця 9 класу: 

“Перед Великоднем ми з 

мамою прибираємо буди-

нок, готуємо смачні сала-

ти, печиво, голубці та інші смаколи-

ки. Також я готую сувенір з гофрова-

ного паперу для молодшого братика 

в садочок” 

Пониполяк Тетяна Васи-

лівна,  

вчитель англійської мо-

ви: 

“Спочатку ми прибираємо 

подвір’я біля дому, облаго-

роджуємо квітники, грядки, приво-

димо в порядок будинок. За тиждень 

до Великодня ми випікаємо різні 

солодощі, а в останній, Страсний 

тиждень печемо паску, бабки, готує-

мо різну традиційну їжу. В четвер з 

сім’єю йдемо до церкви, де читають-

 Для українців Великдень – це не тільки різ-

нокольорові писанки і смачна паска. Це особливе 

свято, коли слідують традиціям і вірять у диво. 

Існує безліч повір’їв і застережень на Великдень. 

Дотримуючись їх, усе бажане здійснюється. За 

традицією, Великодню передує серйозна підготов-

ка: 

 а) Великий семитижневий піст – очищен-

ня думок, душі і тіла. 

 Піст починається відразу після Масляної. 

Сім тижнів віруючі не їдять продукти тваринного 

походження, у певні дні повністю відмовляються 

від їжі або вживають лише сиру їжу. Вважається, 

що, дотримуючись міри в їжі, людина вчиться 

утримуватися від інших спокус і гріхів. 

 б) Великий або Чистий четвер – приби-

рання перед Великоднем. 
 У цей день людина повинна повністю очис-

тити себе і оселю: зробити прибирання у будинку, 

скупатися до сходу сонця у відкритій водоймі або 

прийняти контрастний душ. Згідно великодньої 

традиції, у цей день потрібно ставити тісто для 

пасок і фарбувати яйця. Заборонено шуміти, спі-

вати, веселитися, гадати і скандалити. 

 в) Страсна п’ятниця – день розп’яття і 

смерті Ісуса. 
 Це найсуворіший і найсумніший день тижня. 

Люди моляться, відвідують церковні служби і 

утримуються від їжі. Під суворою забороною до-

машня робота, веселощі і пісні, кажуть: «хто пісні 

у Страсну П’ятницю співає – на Великдень сльози 

проллє». Не можна брати у руки гострі і ріжучі 

предмети. Заборонено протикати землю залізом, 

тобто працювати на городі – до біди. У п’ятницю 

дозволено лише пекти паски і хліб. 

Воскресіння Христове 

 У ніч на неділю, після опівночі, дзвін спові-

щає про Воскресіння Христове і початок великод-

ньої служби. Богослужіння проводяться особливо 

урочисто й тривають вони до ранку. Кульмінаці-

єю служби стає обряд освячення пасок, яєць та ін. 

Частину принесених страв залишають у церкві 

для знедолених. Святкування тривають тиждень, 

який називається Світлою великодньою седми-

цею, а кожен із днів носить назву світлого – світ-
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Продовження. Поч. на стор. 1 

 Глядачі мали змогу переглянути ві-

деоролик про історію школи та її сього-

дення, дізнатися, які вчителі тут працюва-

ли, побачити художні номери у виконанні 

педагогічного колективу та учнів. Хвили-

ною мовчання було вшановано світлу па-

м’ять тих, хто відійшли у Вічність.  Окре-

му пісню вчительський хор присвятив па-

м’яті загиблих воїнів України та героїв 

Путильщини.  

Після завершення святкової програ-

ми багато теплих слів та подарунків було 

адресовано закладові керівництвом Коня-

Більше фото на сайті Яблуницького ЗЗСО І—ІІ 

ступенів  

Комісія з питань культури та дозвілля 



 Напередодні Міжнародного Дня зу-

стрічі птахів в Яблуницькому ЗЗСО було 

проведено свято "Ми пташок викликаєм 

до рідного краю''.  

 Учні школи також взяли участь у 

всеукраїнській природничій акції 

"Шпаківня'' - виготовили нові домівки для      

наших пернатих друзів і повісили їх на      

дерева. В багатьох з них вже поселилися 

птахи. 

 Окрім цього, всі учні закладу взяли 

активну участь у заготівлі опалювальних 

матеріалів на наступний рік, прибрали те-

риторію школи, облаштували спортивний 
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                        Б Е Р Е З Е Н Ь  

• Сині хмари – на тепло і дощ. 

• Голуби розворкотілися – на тепло. 

• Ранній обліт бджіл – на красну весну 

• Побачив шпака – знай: весна біля поро-

га. 

• Ворони купаються ранньою весною -до 

тепла. 

• Ранній приліт шпаків і жайворів – до 

теплої весни. 

• Якщо з берези тече багато соку – літо 

буде дощовим. 

• Птахи в’ють гнізда на сонячній стороні 

– на холодне літо. 

• Місяць у великому туманному колі -за 

два дні буде непогода. 

• Гуси сидять, поховавши голови під кри-

ло – буде похолодання. 

• Як весною вперше гримить на голий ліс 

– буде холод. 

                            К В І Т Е Н Ь 
• Якщо дуб раніше од ясена розпуститься 

– на сухе літо. 

• Якщо весна була маловітряна, то літо 

буде сухе. 

• У квітні вітер з південного заходу – че-

кай тривалої негоди. 

• Пізня весна – ознака того, що влітку 

переважатиме холодна погода. 

• Купчасті хмари надвечір не зникають – 

погіршиться погода, задощить. 

• Якщо квітневий дощ починається з ве-

ликих краплин, то ненадовго. 

• Горобці сидять настовбурчившись – 

незабаром збереться дощ. 

• Ластівки почали лаштувати гнізда – на-

стало стійке тепло. 

Комісія з питань екології та краєзнавства 
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Комісія з питань  

загальної та  

 У зв’язку з відзначенням 205-річчя 

від Дня народження Т. Г. Шевченка, із метою 

вшанування пам’яті реформатора української 

мови, основоположника української літерату-

ри, популяризації його літературної та мисте-

цької спадщини, культурного розвитку моло-

дих громадян України з 07.03 по 15-

.03.2019 року у Яблуницькому ЗЗСО проведено 

Шевченківський тиждень, який проходив під 

гаслом «Ми чуємо тебе, Тарасе, крізь століт-

тя… Тебе своїм сучасником звемо». В рамках 

тижня вчителями-філологами були проведені 

цікаві, неповторні заходи, в яких взяли активну 

Щороку 21 березня, у день весняного 

рівнодення, відзначається Всесвітній 

день поезії. З цієї нагоди в Яблуницько-

му ЗЗСО І – ІІ ступенів відбулася тема-

тична лінійка «Поезія – слово, поезія – 

пісня, поезія – вільна душа…» (керівник 

Слижук О. І.). Захід проведено у формі 

Проби пера 
Гуцульщина 

Там, де гори шепочуться з небом, 

Де ялини співають пісні, 

Там, де вітер гойдає веселку 

І дуетом стають солов’ї, 

Де струмочок легенди розказує, 

А Черемош танцює аркан. 

Там, де зайчики в піжмурки  

граються 

І лютує в барлозі ведмідь, 

Де на дубі історія писана, 

Де в криниці вода, як сльоза, 

Де стежина квітками уквітчана, 

Де морозна і свіжа зима, 

Де звичаї й традиції чарівні, 

Де люди працьовиті і привітні, 

Де одяг гарний і оригінальний, 

А колорит народу унікальний. 

Це край Гуцульщиною зветься, 

Хто завітає, посміхнеться, 

Бо радості не буде меж, 

І захвату, і подиву теж! 

 

Ластівки   
Гудуть десь в полі весело 

джмелі, 

Вітрець пісні виспівує  

прозорі, 

А ластівки чигають в вишині, 

Літають біля хати й в чис-

тім полі. 

Несуть на крилах ластівки 

весну 

Тепло і сонечко несуть вони 

на крилах! 

Як бути ластівкам, то бути і 

добру, 

Країні бути—для людей  

щасливих! 

Під стріху ліпить ластівка 

гніздо, 

В повітрі пахне квітами й 

весною. 

І так чудово й затишно  

мені— 

На Україні, в рідній стороні. 

 

Рідний край   
 

Краю мій рідний!  

Світе мій ясний! 

Кращого за тебе  

немає, повір! 

Краю мій любий,  

бездонний і красний, 

Вкритий рубінами гір! 

Ще я не доросла,  

зате добре знаю, 

Де б я не була колись, 

Кращого в світі  

краю немає, 

Ніж той, де ми  

народились! 
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Комісія з питань  роботи з учнями молодшого шкільного віку 

 Учні нашого закладу полюбляють 

дивувати своєю неординарністю, фантазі-

єю, творчістю. Так, 13 березня учні 4 і 8 

класів Яблуницького ЗЗСО І-ІІ ступенів 

до уваги учнів початкових класів, майбут-

ніх першокласників та своїх батьків пред-

ставили п’єсу-казку «Коза-Дереза на но-

вий лад» (керівник Дроняк А. В.). Кожен 

із учнів постарався постати перед гостями 

в найкращому ракурсі, виконуючи свої 

ролі з великим завзяттям та артистичніс-

тю.  

 А 12 квітня на великій перерві учні 8 

класу, вихованці шкільного театрального 

гуртка разом з керівником Кочерган М. М. 

презентували виставу лялькового театру 

«Колобок-супермен». Гуртківці власними 

силами підготували ляльки та інтерактив-

ну ширму. В учнів школи виникло питан-

ня—хто був автором та виконавцем пі-

сень, які пролунали у виставі, - адже голо-

си були змінені за допомогою спеціальної  

програми. Поспілкувавшись із юними ак-

торами, редакція газети з’ясувала, що 

текст пісень склала Кочерган М. М., а 

озвучили їх учні 8 класу—Дроняк Д., Дут-

чак В. та вчитель музичного мистецтва 

Бойчук Н. І.  

 Гуртківці планують і надалі розвива-
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Бувалі турис-

ти стверджу-

ють, що Залі-

щики – уніка-

льне україн-

ське містечко, 

аналоги якого можна побачити лише в Амери-

ці, в штаті Аризона, та на березі річки Мозель 

у Франції.  

 Розташоване воно на Тернопільщині, в 

оточенні дністровських круч -  в тому місці, де 

стрімкий Дністер круто вигинається і змінює 

свій напрямок майже на 180 градусів. Щоб 

побачити цю неземну красу, варто проїхати на 

оглядовий майданчик села Хрещатик. Звідти 

відкривається, без перебільшення, одна з най-

гарніших панорам України – вид міста з меан-

дром ріки.  

 Цікаво, що цьому невеличкому містечку 

вдалося аж двічі побувати в ролі столиці – За-

хідно-Української Народної республіки 

і Польщі. А саме воно не просто давнє, а дійс-

но стародавнє, бо на його території були знай-

дені сліди поселення періоду Трипільської 

http://tut-cikavo.com/krajini/yevropa/287-najtsikavishi-fakti-pro-frantsiyu
http://tut-cikavo.com/pro-ukrainu/tsikave-pro-ukrainu/428-tsikavi-fakti-pro-ukrajinu
http://tut-cikavo.com/krajini/yevropa/604-tsikavi-fakti-pro-polshchu
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“Яблуневий цвіт” 
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