
22 січня - знаменна дата для нашої країни: сто 

років минуло з дня підписання Акту Злуки між 

Західноукраїнською Народною Республікою та 

Українською Народною Республікою. Сьогод-

нішню  класну  годину ми присвятили цій по-

дії. Соборність української державності озна-

чає, що Україна має свою єдину національну 

державу, яку створює сам народ, як вільну, су-

веренну, демократичну, правову і соціальну. 

Тетяна Павлівна розповіла нам в яких історич-

них умовах відбулося об’єднання  двох україн-

ських держав. На землі ЗУНР наступали поль-

ські війська, а на землі УНР – більшовики та 

білогвардійці. Втримати незалежність та собо-

рність на той час не вдалося, але це єднання 

мало величезне історичне значення для пода-

льшого розвитку нашої країни. 

 

22 січня 1990 року між Києвом і Львовом було створено живий 

ланцюг єднання – "Українська хвиля" – з нагоди 71-ї річниці 

проголошення Акту Злуки УНР та ЗУНР. За різними оцінками, 

участь в акції взяли від 500 тисяч до 3 мільйонів українців. 

Щороку тепер 22 січня відбувається акція "Живий ланцюг Со-

борності". 

Учні нашого класу  організували флешмоб  «Ми – українці, ми 

– єдині, ми - не 

різні, ми – своє-

рідні!». Взяв-

шись за руки, ми 

відчули єднання 

наших сердець, 

думок і відчут-

тів!  

21 січня 1999 

року Президент 

України Леонід 

Кучма своїм указом встановив свято – День Соборності. 30 

грудня 2011 року  президент Віктор Янукович скасував і День 

Соборності, і День Свободи (22 листопада), натомість встано-

вив нове свято – День Соборності та Свободи України 22 січ-

ня. Зрештою, Президент Петро Порошенко 13 листопада 2014 

року розділив ці свята, встановивши День Соборності України 

22 січня і День Гідності та Свободи 21 листопада . 

Хай живе Україна! Зі святом тебе, український народе! 

                                                                   Поліна Давиденко 
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Все учащиеся нашого класса больше всего любят зиму, по-

тому что  она несет много праздников, веселе игры на све-

жем, морозном воздухе и каликулы. Но не все мы знаем на-

родне традиции отмечания зимних праздников и вот на 

классном часе поповнили свій багаж знаний. 19 декабря—

один из самых любимых детских праздников—День свя-

того Николая. Детвора верит, что в ночь на 19 декабря до-

брый дедушка с пышной белой бородой ходит по домам с 

большим мешком и раздает добрым и послушным детям 

подарки. А злым и непослушным – розги.  

Еще 

один 

люби-

мый 

нами 

праз-

ник—

Но-

вый 

Год, 

кото-

рый  празднуют в Украине с дохристианских времен. Укра-

инские  традиции предписывают встречать Новый Год в се-

мейном кругу, а стол накрывать 12-ю блюдами (по количе-

ству месяцев в году). Мясо, колбасы, холодец, тушеная ка-

пуста... Горилка, ароматные настойки, наливки, мед… Стол 

на Новый Год должен быть очень богатым. Обязательная 

кутья и непременный элемент новогоднего стола – гора пи-

рогов, да такая большая, что за ней не должно быть видно 

хозяина дома! И пожелания – чтобы будущий год в доме 

был не хуже этого: «Сію, сію, посіваю, з Новим роком по-

здоровляю! На щастя, на здоров’я, на Новий рік! Щоб кра-

ще родило, як уторік». 

Роль новогодней ёлки в те времена исполнял дидух – пере-

вязанный сноп пшеницы, ржи, овса или ячменя, который 

символизировал дух предков (дідов дух). Его сохраняли в 

хате до окончания рождественских праздников. 

6 января наступает Сочельник или Святвечер. С появле-

нием на небе первой звезды накрывается стол, на котором 

должно находиться не менее 12-и постных блюд, среди них 

– обязательные кутья и узвар. А еще борщ, рыба, грибы, 

картошка, пироги с фасолью и капустой… За столом соби-

рается родня, вспоминаются все члены семьи, в том числе 

и умершие. В этот вечер уже можно колядовать. Нарядив-

шись в ангелов и царей, ходит от дома к дому вертеп. В ка-

ждой молодежной ватаге есть «звіздар» – юноша, который 

носит традиционную восьмиконечную звезду со свечой и 

колокольчиками. Хозяева дома с радостью принимают ко-

лядников, угощают их яблоками, орехами, конфетами… И 

обязательно дают немного денег, которые хранит у себя 

«виборець» – общественный казначей. 

Самый светлый, самый ожидаемый праздник в этой чере-

де—это Рождество Христово! Каждый в этот день стано-

вится немножко ребенком и начинает верить в чудеса. 

Праздник этот, как ни странно, также пришел к нам с еще 

дохристианских времен. Название его тогда звучало как Ро-

д’здво и означало рождение всего живого из двух стихий, и 

прежде всего, младенца Солнца. С введением христианства 

праздник приобрел новое осмысление – Сын Божий родил-

ся! 

 

Знакомимся с народными традициями  
зимних праздников 

С 13 на 14 января приходит празник Меланки и Ва-

силия, старый Новый год, щедрый вечер. С этого 

дня начинаются Святки (Коляда) – 12 днейпосле Ро-

ждества и до праздника Крещения. Слово «коляда» 

означает все то же рождество, рождение – и по-

украински, и по-белорусски (Каляды), и по-литовски 

(Kalėdos). Традиционно в этот период нельзя делать 

никакую работу, а лишь ходить в гости друг к другу 

с поздравлениями, колядовать, желать богатства и 

благополучия хозяевам дома. Святки были коротким 

отдыхом от сельских работ и периодом наивысшего 

достатка в большинстве семей украинцев. 

Неотъемлемыми участниками Щедрого вечера всег-

да были «щедровальники» – как правило, дети или 

молодежь, ходившие ватагой по домам и певшие ве-

личальные песни хозяевам. Обязательным рефреном 

в этих песнопениях были слова «Щедрий вечір, доб-

рий вечір, добрим людям на здоров’я!». 

А рано утром на следующий день в дом прибегали 

мальчики-засевальщики. «Сію, сію, посіваю. З Но-

вим роком вас вітаю. Щоб сей рік було більше, ніж 

торік», – кричали они и сыпали из рукавичек кто 

чем – пшеницей, рожью, ячменем, овсом, горохом. 

Помимо «щедровальников» и «засевальщиков», на 

Новый Год «водили козу» – традиционное действо, 

отголосок языческого культа, где коза считалась 

символом плодовитости.  

19 января—Крещение последний день Святок. Этот 

праздник также объединил в себе христианские ве-

рования и языческие традиции. В дохристианской 

Руси этот день считался днем рождения богини во-

ды Даны, что и отражается в названии Йордань 

(Ордань, Ярдань). Позднее это название приобрело 

новый 

смысл – 

крещение 

Христа в 

реке Иор-

дан. 

Вечером 

накануне 

Креще-

нья, 18 

января 

(второй 

Святвечер) готовят «голодную» кутью – постный 

стол, где обязательно должны присутствовать жаре-

ная рыба, гречневые блинчики, вареники с капустой. 

Ну и, конечно же, кутья и узвар – куда без них? 

Окончив трапезу, в этот день было принято 

«прогонять кутью», а также выносить из дома ди-

дух.Назавтра, 19 января, на Йордань по традиции во 

льду ближайшего водоема вырубался крест, который 

украшался ветками хвойных деревьев и сухими цве-

тами. Воду в образовавшейся проруби святил свя-

щенник. Считается, что после этого она приобретает 

особенные свойства – целебные и магические.  

                                               Валерия Калашник 

http://zoobusiness.kiev.ua/miscellaneous/zimnie-

prazdniki-v-ukraine-kalendar-i-traditsii.html 



27 січня в усьому світі відзначається День пам'яті жервт 

Голокосту. Саме в цей день в 1945 році були звільнені 

в'язні найбільшого нацистського табору смерті Аушвіц-

Біркенау в Освенцімі. 

За період з 1941 по 1945 року на українських землях за-

гинуло близько 1,5 мільйона євреїв і понад 4 мільйони 

українців і представників інших національностей. Вини-

щення євреїв, яке вже проходило в Польщі та інших оку-

пованих нацистами територіях, набуло поширення і на 

Україні відразу після вторгнення нацистських військ на 

територію СРСР 22 червня 1941 року. У Києві у відпо-

відь на акти саботажу радянських партизан 29-30 верес-

ня 1941 року київські євреї були зібрані нацистами під 

приводом переселення і розстріляні в Бабиному Яру. За 

повідомленнями німецького офіцера Блоделя, за два дні 

кількість знищених євреїв склало 33 771 чоловік. Масові 

розстріли в Бабиному Яру та розташованому поруч з ним 

Сирецькому концтаборі проводилися і пізніше, аж до зві-

льнення Києва від окупації. У 1941-1943 роках тут роз-

стріляно 621 члена ОУН, серед них і відому українську 

поетесу Олену Телігу разом з чоловіком. 

За даними історика, провідного наукового співробітника 

Музею історії Києва, відповідального секретаря Громад-

ського комітету із вшанування пам'яті жертв Бабиного 

Яру Віталія Нахмановича, за весь час німецької окупації 

в Бабиному Яру було розстріляно 90-100 тисяч осіб, з 

них десь 65-70 тисяч євреїв . У 1946 році на Нюрнберзь-

кому процесі наводилася оцінка близько 100 тисяч осіб, 

згідно з висновками спеціальної державної комісії для 

розслідування нацистських злочинів під час окупації Ки-

єва.                                                          Марія Карпенко 

https://24tv.ua/ru/

den_pamjati_zhertv_holokosta_2018_v_ukraine_istorija_i_fa

kty_n918658 

День пам'яті жертв  

Голокосту 

У вівторок 29 січня на класній годині ми вшанували па-

м'ять загиблих в бою під Крутами хвилиною мовчання. 

Бій відбувся 29 січня 1918 року. Це пам'ятна, проте трагі-

чна для України подія - 5-годинний бій між чотиритисяч-

ним підрозділом російської Червоної гвардії під керівни-

цтвом есера Михайла Муравйова та загоном з київських 

курсантів і козаків "Вільного козацтва", який в цілому 

налічував від 400 до 800 солдатів.  Був сформований 

Студентський курінь, який складався із студентів молод-

ших курсів Київського університету св. Володимира і 

Українського народного університету до яких приєдна-

лися учні старших класів української гімназії імені Ки-

рило-Мефодіївського братства Києва. Таким чином вда-

лося сформувати дві сотні (але в бою брала участь лише 

перша сотня). Очолював їх студент Українського народ-

ного уні-

верситету - 

старшина  

сотник) 

Андрій 

Омельчен-

ко. Незва-

жаючи на 

поразку в 

боях під 

Крутами, 

бійці вико-

нали поставлене перед ними завдання - затримали на-

ступ військ Муравйова на Київ. Відступ крутянців не бу-

ло просто залишенням поля бою: відступаючи, вони 

зруйнували або принаймні, серйозно пошкодили - части-

ну залізничного полотна, чим затримали більшовицький 

наступ.  В Україні відзначення бою під Крутами розпоча-

лися лише напередодні проголошення її незалежності. 29 

січня 1991 року по ініціативі Народного руху України, 

Студентської спілки, інших національно-демократичних 

організацій в Крутах було встановлено березовий хрест і 

відбувся перший невеликий громадський мітинг. На дер-

жавному рівні вшановувати пам'ять героїв Крут почали в 

Україні лише в 2004-му. За рік до цього, в січні 2003-го 

Леонід Кучма підписав розпорядження "Про вшанування 

пам'яті героїв Крут". 

Анна Єременко  

https://24tv.ua/ru/

den_pamjati_geroev_krut_29_janvarja_istorija_boja_i_sudb

a_uchastnikov_n918662 

Крути—бій за майбутнє! 



С 28 января по 1 февраля в нашей школе проходила неде-

ля информатики. Было запланировано много мероприя-

тий и ученики 6—А класса приняли активное участие в 

них. В среду нас ждала увлекательная квест– игра.  Мы 

сформировали команду в составе: Герасименко Яны, 

Гринь Виолетты, Карпенко Маши, Давиденко Полины, 

Калашник Леры,Бугарь Ангелины, Ушаковой Насти, Ере-

менко Ани. Яна Викторовна приготовила интересные за-

дания. Сначала мы оправились в актовый зал, где разыг-

рали мини—сказку о колобке. На следующем этапе нас 

направили в спортивный зал, где мы собравшись в круг, 

приседали. В методическом кабинете мы рисовали ребус, 

в английском—занимались переводом частей компьюте-

ра, не забыли посчитать все уроки информатики по  шко-

ле за неделю, ну а в кабинете украинского язика нам дос-

талось очень непростое  задание— исправить послови-

цы. После мы отправивились на исходную, в кабинет ин-

Участие  учеников 6—А класса в неделе информатики 

Все учасники квеста справились с заданими, получили 

массу положительных эмоций и заряд хорошого на-

строения на весь день! 

Лера Калашник                                                                                 

Фото Ангелина Бугарь 
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