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 Снігурі прилетіли в грудні 

- зима буде суворою. Хліборо-

дність - перед суворою зи-

мою. 

 Зима морозяна, з великим снігом віщує 

гарний врожай хліба. 

 Від заморозку до зими - мі-

сяць. 

 На полях сніг хвилястий - 

будуть хліба рясні. 

 Зима не настане, доки не 

встановиться санна дорога. 

 Дощова зима - ознака неврожайного ро-

ку. 

 Взимку надходять хмари з півночі -

потепліє. 

 Зима малосніжна - літо посушливе. 
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В ЦЬОМУ НОМЕРІ 

Шановні друзі! Напевно, кожен з вас крокуючи до шко-

ли, мимоволі милувався такою чистою і недоторканою 

красою чарівниці-зими. Це єдина пора, коли чисто при-

брана, всипана блискітками земля,  зустрічається на 

горизонті із безмежною голубінню неба, це унікальна 

пора, адже саме взимку на нас чекає ціла низка веселих 

свят, а з ними унікальних звичаїв і традицій, зрештою 

це незабутня пора, бо взимку кожен день може стати 

святом, варто лише захотіти і трішечки пофантазувати. 

Нехай ця зима стане незабутньою для вас!! Веселих 

свят, друзі! 

Крупецький 

НВК  



3 грудня в усьому світі відзначається День інвалідів. Цей день – не свято, а 

скоріше нагода привернути увагу здорової частини суспільства до проблем 

людей з обмеженими фізичними можливостями – невеликі пенсії, дорогі ліки, 

труднощі з працевлаштуванням, навчанням, потреба у догляді і допомозі із са-

мообслуговування, вирішенні навіть найпростіших життєвих потреб.  

В Україні налічується близько 2,5 

млн. людей із фізичними вадами, тобто 

кожен 18-й наш співвітчизник – інва-

лід. Та, не дивлячись ні на що, ці люди 

живуть, працюють, творять, перемага-

ють. Можемо з упевненістю сказати, 

що вони - мужні люди! 

Тож 3 грудня у старших класах прой-

шли бесіди на тему: «Рівні серед рів-

них». Учням розповіли про масштабні 

проблеми інвалідів та особливості їх-

нього життя в усьому світі. 

 Шевчук Вікторія, 11 клас  

У всьому світі у цей день говорять про СНІД, про те, яку 

загрозу існуванню людства несе глобальна епідемія. Важливим компонентом ста-

білізації епідемії ВІЛ-інфекції є поінформованість населення про шляхи передачі 

інфекції, формування навиків безпечної поведінки щодо запобігання інфікуван-

ню, в першу чергу серед молоді та дітей. То-

му, не залишаючись остронь, Крупецький 

НВК активно проводив захід, присвячений  

“Всесвітньому дню боротьби зі СНІДом та 

толерантного відношення до ВІЛ-

позитивних людей”. Також власними зусил-

лями виготовлено КВІЛТ та створено проект 

“ВІЛ-СНІД “ (підготувала учениця 9 класу 

Панчук Тетяна) 

Сосонюк Марина, 11 клас 

3 грудня – Міжнародний день інвалідів 

1 ГРУДНЯ - ВСЕСВІТНІЙ 

ДЕНЬ БОРОТЬБИ ЗІ СНІДом 

ПЕРЕДЗВІН  
Стр. 2 



 

У снінах закладу було проведено захід до Дня 
ліквідаторів аварії на ЧАЕС. Були запрошені 
ліквідатори, заступник голови Славутської райдер-
жадміністрації з гуманітарних питань Колодніцький 
В.І., голова районної спіл-
ки ліквідаторів Калашні-
ков В.Є.,   сільський голо-
ва           Михалюк В.А. 

Василь Іванович вручив 
цінні подарунки та грамоти , а також подякував за муж-
ність, сміливість та відвагу.  

Рижук Діана, 11 клас.  

Кожен хлопчик в 

дитинстві мріє 

стати солдатом. 

Кожен солдат мріє 

стати генералом. 

А хлопці нашої 

школи цього року 

змагалися за зван-

ня найсильнішого, 

найвправнішого, найрозумнішого, най-най-най … 

Та все ж перемога дісталася хлопцям 10 класу. 

ВІТАЄМО!!!!!!!! 

Воробйова Юлія, 10 клас  

обов'язково знайдуть під 

подушкою подарунок, а 

неслухняні – прутик. Ця 

різочка є своєрідним попе-

редженням дитині, що час 

задуматися над своєю по-

ведінкою і виправитися. 

А в ніч на 19 грудня до ко-

жної дитинки приходить 

Святий Миколай і кла-

де під подушку подарунки.  

Це найбажаніший день у 

році для дітла-

хів. Напередодні свята ді-

ти писали до нього листи зі 

своїми побажаннями і 

вкладали їх у поштову 

скриньку. У день перед 

святом згадували всі свої 

добрі і злі вчинки, зважува-

ли: чого більше. Чи буде 

подарунок, а чи, можливо, 

різка? Бо чемні діточки 

Учні 3 класу створили виставку 

малюнків “До діток іде святий Ми-

колай”, якою 

могли милу-

ватися учні 

нашого за-

кладу. 

 

Гарбарук Тетяна , 7 клас 

14 грудня День ліквідаторів аварії на ЧАЕС  

День Збройних сил України 

19 грудня - День святого Миколая 

Стр. 3 



Грудень місяць був насичений від-

значенням визначних дат непе-

ресічних особистостей літератури—

митців слова Миколи Куліша та Гри-

горія Сковороди. Учні 9-11 класів з 

великою відповідальність віднесли-

ся до відзначення ювілеїв письмен-

ників. Вони підготували багато ціка-

вих повідомлень про життя та творчість цих людей, 

презентації, виготовили буклети. Ді-

ти виразно декламували вірші Ско-

вороди та Куліша. Присутні вчителі 

та учні вдячні за проведенні цікаві та 

змістовні заходи. 

 

Смичок Світлана, 8 клас 

В наступному номері: 

 Колядки та Щедрівки 

 Дерево успіху 

 Новорічна виставка 

 Конкурс Новорічних 
плакатів 

 День Соборності 

 Герої Крут 

 

Новорічні святкування у школі 

С.Крупець  
Славутський район 

Хмельницька область 
Вул.Шкільна 1 

Телефон: (03842)57-113 
Факс: (03842)57-113 

Ел. почта: krupets_nvk@mail.ru 

 

Крупецький НВК 

ПЕРЕДЗВІН  

Митці слова 

Школа… час безтурбот-
ного дитинства, безхмар-
ної юності. Напевно, в 
серці кожного дорослого 
живе пам'ять про неї, бо 
саме тут ми вчились до-
лати перші труднощі, 
дружити, підтримувати 
одне одного, вчились 
любити свій край, своє 
місто, людей. А ще шко-
ла – це веселі шкільні свята, серед яких найяскравішим і 
найнезабутнішим є святкування Нового року. Вже стало 
доброю традицією те, що в останній тиждень грудня Кру-
пецький НВК перетворюється на казкове новорічне коро-

лівство, в якому царює добрий і му-
дрий Дід Мороз зі своєю внучкою 
Снігуронькою. Разом з ними до за-
кладу завітали Баба Яга, Кощій 
Безсмертний, Метелиця, лісові 
звірі та інші казкові герої.  

Всі учні закладу провели неза-
бутній час у компанії з цими героя-
ми. 

Коваль Тетяна, 11 клас 


