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І с кря н оч ка
ГАЗЕТА ДИТЯЧОГО ПАРЛАМЕНТУ ІСКРІВСЬКОЇ ЗШ І-ІІІ СТ.
Старий Новий рік
Традиція відзначати Старий Новий рік виникла після 1918 року, коли в Російській імперії
було введено нове літочислення. Різниця між
юліанським календарем ("старим стилем") і григоріанським календарем ("новим стилем") становить 13 днів, завдяки чому і з'явилося це, в
якомусь сенсі, унікальне свято.
Незважаючи на те, що своїм виникненням
Старий Новий рік зобов'язаний лише
розбіжності дат, багато ставляться до нього як
до цілком самостійного і повноправного свята.
Вечір напередодні Старого Нового Року у
народі називається щедрим. Святкування його
походить від стародавнього дохристиянського
звичаю. За християнським календарем – це також день преподобної Меланії (Меланки).
В цей день, вранці, починають готувати другу обрядову кутю – щедру. На відміну від багатої, яка готується на Різдво, вона не пісна.
Крім того, господині печуть млинці, готують
пироги та вареники, щоб віддячити гостей, який
прийдуть сьогодні ввечері щедрувати і засівати.
Звечора і до півночі щедрувальники обходять
оселі. Дівчатка-підлітки поодинці чи гуртом оббігають сусідів, щоб защедрувати. На Меланки

ходять і групи хлопців. Це називається "водити
Меланку".

Наступного дня, на світанку, йдуть посівати
зерном. Зерно беруть у рукавицю або в торбину.
Спочатку йдуть до хрещених батьків та інших
родичів і близьких.
Зайшовши до хати, посівальник сіє зерном і
вітає всіх з Новим роком. Перший посівальник
на Новий рік приносить до хати щастя. За
народним віруванням, дівчата щастя не приносять – тільки хлопці, тому дівчата не посівають.
Омельянчук В.

Посівальникам
Щедрик-ведрик, дайте вареник!
Грудочку кашки, кільцековбаски.
Іще мало – дайте сало.
А іще не вся – дайте порося!
***
Сію, сію, засіваю,
Вашу хату не минаю,
З Новим роком йду до хати,
Щось вам маю віщувати:
Щоби діти всі здорові,
Їсти кашу всі готові,
Щоб вам була з них потіха,
А нам грошей хоч півміха!

Ми щедруєм і співаєм під вікном.
Щастя, долі вам бажаєм всім гуртом.
Хай квітують ваші ниви золоті,
Щоб життя було щасливе в майбутті.
***
На щастя, на здоров’я, на Новий рік,
Аби вам родило краще, ніж торік:
Жито, пшениця, всяка паляниця,
Коноплі – по стелю, сорочка – по землю,
А льон – по коліна.
Аби в вас, хрещених, голова не боліла.
Будьте здорові.
З Новим роком!

НОВИНИ
Водохреща
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, тому воно збігається зі святом Богоявлення.
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.
Православні та греко-католики вважають, що
саме це свято засвідчує таїнство Святої Трійці.
Адже в цей день, за християнським вченням,
з'явився Бог у трьох іпостасях: Бог Отець — в
голосі, Син Божий — у плоті, Дух Святий — у
вигляді голуба.
Усіх зі святом!
Баранько Я.

День соборності України
Соборність України – одна з важливих тем її
історії. Для українського народу, віками позбавленого своєї власної державності та розірваного
на частини між сусідніми країнами, дана проблема завжди була особливо болючою і неймовірно складною.

Слово соборність включає у себе єдність і
згуртованість. У слові "соборність" ми чуємо
слово "собор". Ще великий український класик
Олесь Гончар закликав: "Бережіть собори душ
наших!".
Поняття "соборність" з’явилось у науковому
й політичному лексиконі порівняно недавно.
Вона не є явищем лише суто українським. Це
загальна, органічна ознака будь-якої нації – неодмінна умова її розвитку й процвітання. Вона
означає, по-перше, об’єднання в одне держав
всіх земель, які заселяє конкретна нація на суцільній території. По-друге, духовну консолідацію всього населення країни, єдність усіх її громадян, незалежно від їхньої національності. Нарешті, соборність невіддільна від досягнення
реальної державності, забезпечення справжнього суверенітету і незалежності народу, побудови процвітаючої демократичної національної
держави.

У січні 1918 року була проголошена Українська народна республіка (УНР), а на територіях,
які входили до складу Австро-Угорської імперії,
утворилась Західноукраїнська Народна Республіка (ЗУНР).
У грудні 1918 року лідери двох новоутворених держав у місті Фастові підписали договір
про маючу наступити злуку обох українських
держав в одну державну одиницю. Цей договір
був урочисто проголошений в м. Києві на Софійській площі 22 січня 1919 року як злука УНР і
ЗУНР. Той день увійшов в історію як День Соборності України.

Ідея соборності постійно жила у мріях українців. Святкуючи День Соборності 22 січня 1990
року, мільйони тоді ще радянських українців побудували «живий ланцюжок» від Києва до Львова, а декілька десятиліть потому український народ реалізував свою багатовікову мрію – жити в
соборній державі, проголосивши 24 серпня 1991
року Акт незалежності України.
Ющенко В.

НОВИНИ
Єднаймось заради Незалежності!
Кожного року, 22 січня наша країна відзначає День Соборності України – це свято рідного
краю, свято нашої держави.
Відбулося святкування Дня Соборності й у
нашій школі. Вчителем історії, бібліотекарем,
Баранько Тетяною Валентинівною, був проведений урок серед 5-7 класів під назвою
«Національна єдність – запорука державності
України».
Під час уроку учні розглянули проблему соборності українського народу, визначили основні періоди творення держави у межах єдиної
та неподільної території.
У кінці заняття школярі виконали тренінгову
вправу «Посмішка по колу», де уявно беручи
свою посмішку в долоні із побажанням усього
найкращого, передавали її по колу «з долоні в
долоню» беручи свого сусіда за руку. У результаті чого отримався ланцюг Єдності «Єднання

заради Незалежності».
А також учні відвідали в бібліотеці виставку
присвячену Дню Соборності України під
назвою: «Єднаймось заради Незалежності!»
Соборність – це символ. Символ боротьби за
волю. Порозуміння між людьми. І часточка надії
і віри у майбутнє.
Баранько В.

Зірка пам'яті
14 січня учні 9 класу відвідали ветерана Ве-

ликої Вітчизняної Війни — Кульшенка Миколу
Кириловича.
Діти здійснили традиційний обряд засівання,
поздоровили учасника ВВВ зі святами та побажали міцного здоров'я, достатку та благополуччя.
Через тиждень, учні нашої школи повернулися, щоб допомогти ветерану розчистити будинок
від снігу.
Таким чином, школярі не забувають і шанують подвиги і діяння своїх героїв.
Сивків Д.

“Ми — за здоровий спосіб життя”
29 січня у школі відбувся захід, присвячений
здоровому способу життя.
Учні (Сивків Д., Баранько Я., Омельянчук В.,
Амброзяк В., Ющенко В.), під керівництвом
вчителя біології та хімії, Сидоренко Н. М., розказали притчу про метелика, поезії та цікаві факти стосовно здорового способу життя.
На завершення, школярі переглянули документальний фільм про вплив енергетичних напоїв на організм людини.
Крім цього, класні керівники провели бесіди
та виховні години за відповідною тематикою.
Амброзяк В.

НОВИНИ
Справжня зима
В очікуванні холодного сезону ми сподіваємося на гарну зимову погоду, без будь-яких неприємних сюрпризів і катаклізмів. Однак, так як
хочеться, буває далеко не завжди.
Цьогорічна зима подарувала нам хугу і заметіль, у результаті чого все село потрапило під
білосніжну ковдру снігу. У зв’язку з цим були
перекриті дороги, відмінена робота у дитячому
садку та школі.
За ініціативою та сприянням управляючого
фірми «Віза-Агро», Соковця В. П., була здійснена розчистка території Іскрівської школи. Цю
роботу сумлінно виконав тракторист Образок
Ю. Є.
Педагогічний та учнівський колектив висловлює щиру подяку за безпечні та зручні умови
навчального процесу. Бажаємо здоров’я та успі-

хів у роботі та сподіваємось на подальшу співпрацю.

Янишин В. М.

Виставка снігових фігур

Посміхнися
Вчителька:
- Вовочка, скажи-но мені швидко, скільки буде 5
+ 8.
- 23.
- Як тобі не соромно бути таким недолугим! Це
буде 13, а не 23.
- Так ви ж просили мене відповісти швидко, а не
точно.

На уроці літератури в комп'ютерному ліцеї:
- Герасим був це ... цим ... Ну, звукової карти в
нього не було.
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