
Крупецький НВК 

Закінчилися шкільні канікули. Дорогі учні, ви мали змогу 

відпочити, здійснити заплановані поїздки, відсвяткувати 

новорічні свята, привітати своїх рідних колядками та 

щедрівками. Сподіваємося, що ви з новими силами та 

ентузіазмом включитеся в навчально-виховний процес. 

Дирекція школи та вчителі бажають вам в Новому році 

міцного здоров’я, приємного навчання, хороших оцінок, 

цікавих заходів і подорожей. Нехай Новий 2013 рік буде 

Народні прикмети 

 Якщо січень холодний, то 

липень - сухий і спекотний; 

грибів не ждіть до осені. 

 У січні - березень, то бійся в 

березні січня. 

 Глибокий сніг у січні - будуть 

дощі влітку. 

 Ясної днини високо летять 

проти вітру ворони - за добу-дві 

вітер із снігом. 

 Зимова діброва почорніла - 

настане відлига з вітром. 

 Взимку ліс без вітру 

шумить - бути хуртовині. 

 Раннього морозяного вечора дружно розспівалися 

півні - чекай відлиги. 

 Дзвінко кричать галки - на відлигу: «Галки тепла 

накликали». 

 Якщо січень мокрий та з відлигами -жди холодного 

літа. 

 Якщо дерева в січні часто покриваються інеєм - на 

щедрий врожай. 

 Припиниться під вечір сніг - погода покращає. 
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Доволі цікаво було спостерігати  за 

учнями, які із задоволенням 

розглядали деревце, на якому 

красувалися різноманітні сніжинки.  

Кожна із них символізувала 

талановитого учня, який своїми 

знаннями, талантом, спортивними 

досягненнями приніс визнання для 

навчального закладу.  

Красувалися прізвища таких 

“зірочок”, а саме: 

Петрова Владислава, Ліщук Оксани, 

Сороченко Віти, Лаврука Сергія, 

Гарбарук Тетяни, Демянчука 

Богдана, Ніколайчук Тетяни, Ніколайчука Дмитра, Панчук Тетяни, 

Мукомолової Катерини,  Гуменюк Аліни, Царук Олени, Нікітчук 

Ольги, Воробйової Юлії, Нікітчук 

Дарини, Бойчака Віталія, Фульон 

Анастасії, Кондратюка Максима, 

Шевчук Вікторії, Коваль Тетяни, 

Пляцко Тетяни, Сосонюк Марини, 

Коробчинської Наталії, Рижук 

Діани, Лихолата Миколи, а також 

гурт “Інсайт” та танцювальний 

гурт “Водограй.”    

Так тримати!!!!  

Бажаємо, щоб у наступному році 

Дерево успіху поповнилося 

новими “зірочками” 

 

Сосонюк Марина, 11 клас  

 

Дерево успіху 

                         Виставка “Новорічні дива” 

небі, усі сідали за стіл та 

святкували.  Після вечері 

починали співати колядки, 

присвячені народженню Ісуса 

Христа. 

Ранесенько, до сходу сонця, 

починали ходити хлопчики —

віншувальники, які радо вітали 

всіх з народженням Христа. А 

вітались у цей день по 

особливому: "Христос 

народився!” — "Славіте його!”, 

або "З Різдвом Христовим!”  Вже 

в підвечірок  йшли перші дитячі 

ватаги колядників. Вони ходили 

групами і мали свій "Вертеп”.  

Активні учасники художньої 

самодіяльності, учні 10 класу, 

вкотре вітали працівників 

навчального закладу та жителів 

села з різдвяними святами. 

Порадували їх своїми колядками 

та щедрівками.  

Панчук Тетяна, 9 клас  

Різдво—це велике та радісне 

свято, яке святкує Україна та 

інші країни світу. У свят-вечір 

збирається вся родина, 

накривають стіл та чекають, 

коли зійде перша зірка, аби 

сісти до столу і почати 

святкувати. Традиційним 

символом Різдва є "дідух”, 

який зроблений із колосків 

різних злакових культур. За 

звичаєм до свята господині 

ретельно готувалися: 

прибирали подвір’я, світлиці,  

розмальовували хатини, 

застеляли нові скатертини. 

Після появи першої зірки на 

Колядки та щедрівки 
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Напевно для кожної людини в 

житті важливо мати якесь хобі, пристрасть, 

заняття, яке захоплювало б, приносило 

задоволення та наповнювало б щоденні сірі 

будні чимось кольоровим і неповторним. 

Справжніх поціновувачів музичного 

мистецтва вдалося знайти у с.Крупець, 

Славутського району. Ще зовсім юні хлопці 

вже зараз не уявляють свого життя без 

музики, сподіваючись, що ця пристрасть 

супроводжуватиме їх і в майбутньому.  

Шкільний музичний рок-гурт під назвою 

«Інсайт», що в перекладі з англійської 

означає «осяяння», «розуміння», «раптова 

здогадка», який існує близько півтора року, 

вже здобув 

прихильність 

слухацької 

аудиторії не лише 

на теренах 

Славутчини,  а й за 

її межами, адже 

подібного такого у 

цілому регіоні 

немає. Учасники 

колективу 

працюють над 

розвитком гурту, 

не покладаючи рук, 

та мріють стати відомими на 

загальнодержавному рівні.  

Ідея створення музичного гурту належить 

Артуру Мельнику, вчителю музики 

Крупецького НВК.  

 - Це була моя мрія ще з дитинства, 

відколи я почав займатися музикою. Для 

мене музика – це все моє життя, усі мрії 

пов’язані з нею, це те, без чого я себе не 

уявляю, - зізнається Артур Петрович.  

  Основний склад групи – це три молоді 

хлопці, що навчаються в 10-му класі: 

Віталій Бойчак, Станіслав Нікітчук та 

Максим Кондратюк. Артур Петрович, окрім 

обов’язків вчителя, наставника, теж є 

членом гурту та грає на 

ударних інструментах.  

Кожний із членів 

музичного колективу 

«Інсайт» володіє 

технікою гри на кількох 

музичних інструментах. 

Віталій розповідає, що 

ще у початкових класах 

почав грати на баяні. А 

коли три роки тому в 

їхню школу прийшов новий вчитель музики 

та створив гурток гри на гітарі, хлопець 

зацікавився і цим інструментом. Станіслав 

також захопився музикою ще з ранніх років:  

Закінчивши свого часу музичну школу у 

Славуті по класу фортепіано,  я 

шукав для себе можливостей 

розвиватися й далі у цьому 

напрямку. Завдяки ж Артуру 

Петровичу моя мрія стала 

реальністю. У гурті «Інсайт» я граю 

на клавішних інструментах.  

Максим теж ще з 4-го класу 

захопився грою на баяні. Приймав 

участь у різноманітних фестивалях 

та конкурсах не лише на 

районному,  а й обласному рівнях. 

Та з часом інтерес хлопця до 

музики тільки зріс, тож Максим 

став учасником гурту «Інсайт» і 

зараз грає на баяні.  

Хлопці із захопленням 

розповідають про свого вчителя, 

який допоміг їм реалізувати 

самих себе, розкрити свої 

здібності та таланти.  

- Керівник нашого гурту – не лише 

чудовий і талановитий музикант, 

він для нас – справжній друг, 

помічник та порадник. Артур 

Петрович завжди вміє вислухати, з 

розумінням ставиться до кожного з 

нас, дослухається до наших 

побажань та ідей. У важку хвилину 

він може підтримати  і дати мудру 

пораду, - одноголосно заявляють 

члени музичного колективу.  

В свою чергу А. Мельник дуже 

пишається своїми учнями. «Ми 

приділяємо дуже багато часу 

вдосконаленню майстерності як 

гурту загалом, так і кожного її 

учасника окремо, - розповідає 

вчитель.  

Репертуар шкільного гурту 

«Інсайт» досить широкий – 

аранжування як класичних, так і 

сучасних музичних творів. У творчому 

доробку колективу є  й власний 

інструментальний твір «Крупець-sity». За 

словами А.Мельника, гурт не 

обмежується грою лише рок-музики,  а й 

виконує музичні композиції різних 

стилів, аби бути актуальними та цікавими 

на будь-якому святковому заході. 

Учасники колективу мріють вже цьогоріч 

виступити на Всеукраїнському фестивалі 

«Червона рута», з якого починали 

більшість відомих тепер співаків та 

музикантів. А в планах гурту на майбутнє 

– розширення колективу за рахунок учнів 

менших класів, які гідно 

продовжуватимуть розпочату справу.  

 Усі учні школи дуже вболівають за свій 

музичний гурт, навіть назву для 

колективу обирали всією шкільною 

громадою, кидаючи в скриньку 

різноманітні пропозиції. Директор 

Крупецького НВК Т. Бережна розповідає, 

що «Інсайт» є родзинкою кожного 

святкового заходу, який відбувається не 

лише в навчальному закладі, а й узагалі в 

сільській раді.  

Артур Петрович – вчитель-новатор. До 

нього в нашій школі було чимало 

вчителів музики, 

однак ніхто з них 

не зумів настільки 

зацікавити дітей 

цим видом 

мистецтва.  

А цього року 

Артур Петрович 

став переможцем 

районного конкурсу «Вчитель року 2013» 

у номінації «Музика»,  та днями 

представлятиме наш Славутський район 

на обласному етапі конкурсу. Нам дуже 

приємно бачити, як горять дитячі очі, з 

яким задоволенням та інтересом вони 

займаються тим, що їм до вподоби.  

  Ті, хто хоч одного разу почув музику, 

яку творить шкільний гурт «Інсайт», не 

зможуть залишитися байдужими до цього 

виду мистецтва, адже юні талановиті 

музиканти вкладають у свою справу всю 

душу, віддаються їй повністю. Тож 

бажаємо подальших успіхів молодому 

колективу, натхнення та вдячних 

слухачів  

О.Могильницька, кореспондент газети 

“ПУЛЬС” 

«Інсайт» - музична перлина  
Січень 2013 
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Це важлива віха 

у тисячолітній 

історії українського народу. У 

1918 р. на території України 

було проголошено дві 

республіки. У західній частині 

утворилась Західноукраїнська 

Народна Республіка. На 

території Східної України, що 

її контролювала Центральна 

рада, була проголена 

Українська Народна 

Республіка. 22 січня 1919 року 

український народ 

виявив волю об’єднати 

дві республіки в єдину 

незалежну державу. Цей 

день увійшов в історії 

українського народу як 

день злуки. 

 Нині Україна 

відзначає 94-у 

річницю Дня 

Злуки.  

Учні 

навчального 

закладу разом з 

педагогами підготували 

цікавий та змістовний захід з 

нагоди відзначення річниці  

Дня Соборності. 

Чудово 

декламували вірші 

Петров Владислав, 

Бережна Катерина, 

Гловацька Вікторія, 

Денисюк Софія, 

Бочкова Інна, Семенюк Назар, 

Панасюк Катерина, Ліщук 

Павло, Фульон Анастасія. Як 

завжди вразила душевним 

співом Нікітчук Дарина. Також 

прекрасно звучали пісні у 

виконанні  Ніколайчук Тетяни, 

Царарук Олени, Сороченко 

Віти, Семенчук Людмили,  

Нікітчук Катерини та Нікітчук 

Анастасії. 

Прикрасою 

заходу був 

танцювальний 

гурт 

«Водограй». 

Коваль Тетяна, 11 клас 

22 січня - День Соборності України 

Новорічні плакати 

300-ми 

київськими 

студентами, що 

захищали 

підступи до 

Києва.. Під час 

бою одна чота 

потрапила в 

полон. Коли 

більшовицький командир П. 

Єгоров дізнався про втрати, які 

понесли його підрозділи, віддав 

наказ розстріляти полонених. 

Надвечір студентів та 

гімназистів розстріляли у дворі 

станції Крути. Перед смертю 

гімназист-галичанин       

Г. Піпський заспівав “ Ще не 

вмерла України…”  

Учні 11 класу разом з 

вчителем історії Іванюк В.А. 

підготували реферати та 

снінгазету до відзначення 95-ї 

річниці бою ід Крутами.  

Воробйова Юлія, 10 клас 

Крути – 

залізнична станція 

між Бахмачем та 

Ніжином. Бій, що 

відбувся біля 

станції Крути 29 

січня 1918 року, 

став реакцією на 

наступ 

більшовицьких військ на Київ. 

Цей бій тривав 5 годин між 4-

тисячною більшовицькою 

армією Михайла Муравйова та 

Спом'янімо їхню славу 
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Хмельницька область 

Славутський район 

З іменинами вітаєм!  
Щастя, радості бажаєм!  
Будьте  веселі , наче пташки,  
Працьовиті, як мурашки,  
Наче бджілки ви  крутіться. 
Як метелики не журіться  
Будьте проникливі, як мишки  
А живучі , наче кішки,  
А як лялькисимпатичні,  
Як ворони довговічні,. 

 

Телефон: 57-113 Електронна пошта: krupets_nvk@mail.ru 

Вітаємо Тетян з днем ангела!! 

З 21 по 25 січня у 
навчальному закладі 
проходив тиждень хімії.  

Вчителем хімії були 
підібрані цікаві заходи, а 
саме: конкурсно-
розважальна програма “Я 
люблю хімію, хімічне 
лото”, хімічна вікторина, вискавка-конкурс хімічних моделей, конкурс малюнка “Хімічна абетка” та конкур плакатів. 
До заходів активно долучилися учні 5-11 класів.  
У конкурсі малюнків переможцями стали: Чорнолоз Назар, Ковалінська Вікторія, Семенюк Назарій; у крнкурсі стінгазет—Лемеш Анастасія, учні 8 та 11 класів.У конкурсі “Я люблю хімію” переможцями стали учні 8 класу. Найерудованішими у галузі хімії є учні 11 класу. У хімічному лото перемогу вибороли семикласники. 

Вітаємо! 

Пляцко Тетяна, 11 клас 

Крупецький НВК Тиждень ХІМІЇ 

Хай радість Вам життя дарує,  
Щоб посміхались Ви весь час,  
Любов і злагода панує,  
Й достаток повниться щораз,  
Щоб Ви добра мали багато,  
А доля квітла, наче сад,  
І щоб на Вас із неба падав  

Лише щасливий зорепад! 


