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НА ШЛЯХУ  
ДО СВОБОДИ ТА НЕЗАЛЕЖНОСТІ 

День Соборності України - свято, що відзначається щороку в день проголошення возз'єднання Украї-
нської Народної Республіки й Західно-Української Народної Республіки.  

22 січня 1918 року в приміщенні Київського Будинку вчителя було підписано Четвертий універсал, 
яким Українську Народну Республіку проголошено суверенною й не-
залежною державою. А 1919 року в цей же день на Софіївській Пло-
щі в Києві було проголошено 
Акт Соборності українських 
земель. 
    Офіційно в Україні День Со-
борності відзначається з 1999 
року.  
     У рамках відзначення Дня 
Соборності в школі відбулися 
святкові заходи: виховні годи-
ни, усні журнали «Україна – 

єдина соборна держава», «Славетні імена України», «Великі твор-
ці Соборності», “Соборна Україна: від ідеї до життя”, конкурси ма-
люнків «Соборна Україна – це значить, що наша Держава – єди-
на!», «Історія України й державотворення», творчий конкурс 
«Соборність в душах, єдність у серцях, а сила в знаннях!» та ін. 

Акція 1919 року залишила глибокий слід в історичній пам'яті 
українців. Сьогодні, після двох десятків років незалежності, про-
блема соборності України є не менш актуальною. Єдність і свобо-
да робить нас гідними нащадками наших батьків, тож будемо збе-
рігати цей безцінний скарб. 

Н.М. Бороденко,  
учитель української мови та літератури 
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АДАПТАЦІЯ УЧНІВ 5-х КЛАСІВ 
Подоланню труднощів періоду адаптації учнів 5-х класів до на-

вчання в основній школі сприяє цілеспрямована координація дій 
учасників навчально-виховного процесу. 

15 січня відбулося засідання психолого-педагогічного консиліу-
му "Адаптація учнів 5-х класів до навчання в середній ланці". 

На консиліумі було обговорено основні проблеми, які виникли в 
процесі адаптації учнів 5-х класів, визначено напрямки спільних дій 
адміністрації школи, класних керівників, учителів та психологічної 
служби з метою успішного проходження процесу адаптації п'яти-
класників до нових умов навчання. 

 
О.Д. Володько,  

практичний психолог 

НА ОБЛАСНОМУ  
РІВНІ 

Триває ІІІ етап Всеукраїнських учнівських 
олімпіад, призерами якого стали учні нашої 
школи. 

 
Українська мова та література 

Малорошвило Дмитро (10 клас) – ІІІ місце,  
учитель С.М. Надточій 

 
Історія 

Кебець Дар’я (9-Б клас) – ІІ місце,  
учитель Т.Я. Ахмедзянова 

 
Трудове навчання 

Смирнова Анастасія(10 клас) – ІІІ місце,  
учитель С.М. Кебець 

 
Географія 

Лєвша Марина (9-В клас) – ІІІ місце,  
учитель Л.О. Самощенко 

 
Основи правознавства 

Манжос Таїсія (9-В клас) – ІІІ місце,  
учитель Л.М. Некрасова 

 
Екологія 

Гулакова Наталія (11 клас) – ІІІ місце,  
учитель І.М. Гулакова 

 
Англійська мова  

Шум Ігор (10 клас) – ІІ місце,  
учитель С.О. Макаєва 

 
    Щиро вітаємо призерів і бажаємо нових 
сил для подальших звершень! 

Л.М. Шершень,  
заступник директора з НВР 

ПРОІЛАКТИКА  
ПРОФЕСІЙНОГО  

ВИГОРАННЯ 
     Відбувся семінар-практикум для педагогічних пра-
цівників "Профілактика професійного вигорання".  

     Педагоги з'ясували вплив стресових ситуацій на 
організм і психіку людини; навчились елементарним 
прийомам релаксації та аутотренінгу; навчились дола-
ти негативні емоційні стани. 

О.Д. Володько, практичний психолог 
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12 січня на базі Глухівського агротехнічного інсти-
туту ім.С.А.Ковпака Сумського НАУ відбувся І етап 
обласних змагань «Шкільна футзальна ліга України» 
серед учнів 5 класів закладів загальної середньої 
освіти міста. 

Під час напруженої боротьби призові місця розпо-
ділились наступним чином: 

І місце – ЗОШ №2. 
ІІ місце – ЗОШ №6. 
ІІІ місце – ЗОШ №1. 

Команди-переможці були нагороджені грамотами 
відділу освіти Глухівської міської ради. 

Щиро вітаємо юних спортсменів, які гідно предста-
вили нашу школу та бажаємо нових спортивних звер-
шень! 

Дар’я Кебець,  
учениця 9-Б класу 

ПРО СПОРТ 

З 3 по 5 січня тривав 28–й міський команд-
ний шаховий турнір серед учнів шкіл міста 
«Кубок Алдошина». У змаганнях брали участь 6 
команд. 

Під час цікавої  боротьби перемогу здобула 
команда нашої школи (Тетяна Ащаулова, Ар-
тем Кузьменко, Ігор Сенченко, Олексій Шере-
метьєв, Діана Сенченко) 

Учасники змагань були нагороджені грамо-
тами відділу освіти Глухівської міської ради та 
отримали солодкі подарунки від голови шахової 
федерації міста Андрія Мартиненка. 

Вітаємо юних шахістів з перемогою! 
Софія Сидоренко,  
учениця 9-Б класу 

ДО ВІЙСЬКОВОЇ  
ЧАСТИНИ 

Зимові канікули розпочалися для кадетів 7-А і 8-А з 
екскурсії до Глухівської військової частини.  

Екскурсія була надзвичайно насиченою та цікавою. 
Кадети дізналися про обов'язки військовослужбовця, 
ознайомилися зі зразками військової техніки, зброї та 
перебігом службових заходів. 

І.Ф. Хоруженко, класний керівник 7-А класу 

МАЛЕНЬКІ ПЕРЕМОЖЦІ 
Вітаємо учнів 1-В класу, переможців виставки 

"За віконечком Різдво ", "Радість добрих справ" 
та Всеукраїнського конкурсу малюнків "В очіку-
ванні Різдва ": Шведуна Марка, Разумних Матвія, 
Сєвідову-Москаленко Камілу, Шевченка Михай-
ла, Бабійчука Тимофія.  

Так тримати! 
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19 СІЧНЯ - ВОДОХРЕЩА  АБО ЙОРДАН 

Х                      Хрещення Господнє — третє і завершальне велике свято різдвяно-новорічного циклу,  
                  яке в народі має назву Йордан, або Водохреща. Православні та греко-католицькі християни  
           відзначають його 19 січня.  
Із Хрещенням Господнім пов'язують хрещення в Йордані Христа. Коли Ісус Христос досяг 30-річного 

віку, він прийняв хрещення від Івана Хрестителя в річці Йордані. Коли вийшов на берег, з небес почувся 
голос Бога-Отця, який назвав Ісуса своїм Сином. І на нього зійшов Святий Дух в образі голуба. Звідси ще 
одна назва свята — Богоявлення. 

Опівночі перед Водохрещам вода в ріках, як вірили селяни, хвилюється. Були колись такі відважні лю-
бителі таємного, що ходили вночі спостерігати це явище, але під кригою робиться — невідомо. Та все ж 
набрана з річки опівночі перед Водохрещам вода — цілюща; вона зберігалась у «знаючих» селян за обра-
зами на випадок поранення або тяжкої хвороби. 

Ще за тиждень перед Водохрещам колись парубоча громада, а пізніше окремі господарі прорубували 
на річці ополонку, випилювали з льоду великий хрест і обливали буряковим квасом, щоб був червоний. 
Біля хреста будували — теж з льоду — престол. Усе це оздоблювали аркою з ялинових або соснових гі-
лок. 

Уранці в церкві відбувається Богослужіння. Потім народ іде процесією на річку до хреста.  Кожен несе з 
собою пляшку або глечик на воду. На колишній Гетьманщині, де ще козацька традиція не згасла зовсім, 
парубки та молоді чоловіки їхали до річки на конях, заломивши по-козацьки сиві шапки. 

На річці, біля хреста весь похід зупиняється і стає на льоду великим барвистим колом, що здалека яск-
раво вимальовується на тлі білого снігового покривала. 

Після недовгої відправи священик занурює в ополонку хрест. У свою чергу мисливці стріляють із руш-
ниць, а хлопці випускають з рук голубів, які хмарою літають над Йорданню. Коли вже воду освячено, люди 
підходять до ополонки і набирають у свій посуд води.  

Від найдавніших часів християнська церква вважає освячену йорданську воду за велику святість. Її бе-
режуть цілий рік, ласкаво називаючи "водичкою-йорданичкою". Ця вода має силу очищувати і зцілювати 
душу й тіло людини. Йорданською водою також скроплюють оселю, щоб оминало всяке нещастя і гарно 
велося в домі. Деякі священики навіть переконані, що не існує ліків кращих за святу воду. І що цікаво не-
зрозумілим залишається той факт, як свячена йорданська вода не псується, не смердить. Кажуть, що, мо-
же, срібло помагає, яке є на багатьох хрестах у священиків. 

До речі, усі більш-менш значні церковні свята супроводжуються освяченням води. Уперше людина за-
нурюється у святу воду під час хрещення, зазвичай невдовзі після народження. Таким чином людина 
«оновлюється» для майбутнього достойного життя. Свячена вода неодмінно має бути присутньою під час 
освячення храмів, житлових і господарських будівель, а також усіх предметів, які використовуються під час 
богослужіння. 

Редакційна колегія 

 


