
 

 

                                      

 

 

 

І місце – Юлія Вознюк  («Зерна духовності») 

ІІІ місце – Польова Діана («Зерна духовності») 

ІІ місце – Солецький  Тарас (Трудове навчання) 

ІІ місце – Чернишова Таня (Правознавство),  

ІІІ місце – конкурс з укр. мови ім. П. Яцика 

ІІІ місце – Стахович Саша (Математика), ІІІ місце – конкурс з укр. мови  

ім. П. Яцика 

     17 грудня 2016 року, на базі Віньковецького НВК відбувся  І (районний) етап 

Всеукраїнського конкурсу-захисту  науково-

дослідницьких робіт учнів-членів  МАН . 

    Свою роботу презентувала наша учениця 10 

класу, президент школи,  Чернишова Таня. 

Дівчина  відповідально  поставилася до 

написання наукової роботи і завдяки своїй 

завзятості  та наполегливості за підтримки 

керівника, Матус Л. Є., здобула І місце . 

                                               Учком школи 

 

 



 

 

 

 

 

 

      29 січня виповнюється 99 років з часу бою 

на залізничній станції Крути. Битва під Крутами 

– один із важливих сюжетів української 

історичної пам’яті, який вже давно перестав 

сприйматись як рядова подія. 

     Учні школи на вшанування річниці трагедії 

під Крутами разом із класним керівником 9 

класу, Сікорським О. В., підготували розповідь про боротьбу українського народу за 

свою незалежність протягом останнього тисячоліття. 

     Шкільним бібліотекарем,  Кшемінською О. В.,  було оформлено виставку 

історичної літератури, присвяченої визвольним змаганням українського народу та 

героям битви під Крутами.  Під час проведення 

заходу діти декламували вірші, учні 1-6 класів 

взяли участь у конкурсі малюнків “Україна в нас 

одна”. Разом із педагогом – організатором, 

Стахович О. М., старші учні школи  перелянули 

 кадри  документальної  хроніки, які розповідали 

 про трагічну битву. 

   Трагічна гибель студентського куреня під Крутами стала символом патріотизму у 

боротьбі за незалежну Україну.  

                   Ткач Мирослава,  

учениця 10 кл. 

http://maydan-olex.ucoz.ua/_nw/0/83342382.jpg
http://maydan-olex.ucoz.ua/_nw/0/24389752.jpg


  

                   

   

 

    

    Вечір 13 січня (Маланки) в народі звався Щедрим або Багатим, і окрім святкової 

родинної вечері, обов’язковим його атрибутом було щедрування та колядування по 

хатах, обряди «Коза», «Маланка та 

Василь», веселі гуляння, віншування та 

побажання на добро, на щастя, на многії 

літа. А вдосвіта на 14 січня (Святого 

Василя) кожен господар чекав до хати 

засівальників, котрі, посіваючи зерно і 

примовляючи якнайкращих віншувань 

врожаїв, прибутку та добробуту, 

приносили в хату щастя і достаток на цілий рік. 

    Цього року учні 5-9 кл. віншували, співали, танцювали. Діти 7 класу вміло 

проводили театралізовану виставу «Маланка» (Нігловський Саша) – дарували 

хороший настрій усім  жителям села. Дякуємо нашим школярам за те, що достойно 

показали себе, показали свої таланти і долучилися до хорошої традиції.   

                                                                                                            Педагог - організатор 

 

 

         

 

 

 

 



 

    

 

                               Народитись  українцем — 

Це велика  честь  i  слава. 

Рiдний  край  свiй  полюбити 

Найважливiша  справа. 

                               Р.Завадович 

        22 січня  відзначається  День  Соборності  України. 

      У цей день у 1919 році було проголошено Акт возз’єднання Української Народної 

Республіки й Західноукраїнської Народної Республіки.  

    Свято встановлено в Україні «...враховуючи велике політичне та історичне 

значення об’єднання Української Народної Республіки і Західноукраїнської Народної 

Республіки для утворення єдиної (соборної) української держави...» згідно з Указом 

Президента України «Про День соборності України» від 21 січня 1999 року № 42/99. 

    Соборність означає, по-перше, об’єднання в одне державне ціле всіх земель, які 

заселяє конкретна нація на суцільній території. По-друге, – духовну консолідацію всіх 

жителів держави, згуртованість громадян, незалежно від їхньої національності. 

Соборність означає, по-перше, об’єднання в одне державне ціле всіх земель, які 

заселяє конкретна нація на суцільній території. По-друге, – духовну консолідацію всіх 

жителів держави, згуртованість громадян, незалежно від їхньої національності. 

Нарешті, соборність невіддільна від державності, суверенітету й реальної 

незалежності народу – фундаменту для побудови демократичної держави. 

                                                                                                Солецький Тарас,  

                                                                                                      учень 11 кл. 
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