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  Як люди зустрічають Новий рік? 

           

   

        2016 рік пройде під заступництвом червоної 

Вогняної Мавпи. Вважається, що тварина-господар 

року своєю характерною поведінкою активно впли-

ває на процеси, що відбуваються в житті кожної лю-

дини в цей період.                                                                  

Свято Нового року можна сміливо вважати одним з 

найбільш улюблених свят кожного члена сім'ї неза-

лежно від віку, статі та національної приналежності. 

Для дітей – це приємне очікування довгоочікуваних 

подарунків і чарівництва ночі, для дорослих – це 

мотивуючий привід почати щось нове в житті, а для 

старшого покоління – це, безсумнівно, причина для зустрічі всієї родини і близь-

ких.                                                                                                                                               

2016 рік пройде під чоловічим символом Ян дев'ятого знака східного гороскопу 

Червоної Мавпи, а супутньою стихією стане Вогонь. У Китаї свято буде відзна-

чатися тільки з 8 лютого, але свої права в європейських країнах ця примхлива 

тварина почне заявляти вже з початку календарного року. В європейському горо-

скопі Вогняній Мавпі найбільше відповідає знак сонячного Лева, що передбачає 

веселощі, багатство, розкіш і вишуканість у всьому майбутньому році.                                                                                                                                                        

Мавпу прийнято характеризувати як досить розумну, цікаву, непосидючу, 

ексцентричну і епатажну тварину. Однак, у той же час, ця непередбачува-

на тварина вважається символом мудрості, ощадливості, бережливості і 

проникливості. У Новий рік потрібно входити з чистими і світлими думка-

ми, а рішення приймати виважено, але з творчим підходом, для того, щоб 

удача супроводжувала вас весь майбутній рік.   

                                                                                              Мудра Катерина                                                                                

 Як люди 

зустрічають 

Новий рік? 

 Фестиваль 

“Україно, тобі 

присвячуємо!” 

 Благодійний 

арт-марафон 

“Маємо честь 

запросити” 

  Фестиваль “Україно, тобі присвячуємо!” 

    1 грудня 2015 року в актовій залі НВК №12 відбулось продовження фестивалю «Україно, тобі прис-

вячуємо!» для учнів 6-х класів(класні керівники Місюра О.С., Венцурик Л.М., Жежук З.В., Рачек Т.М., 

Марковська Н.В.). Проведений захід сприяв  виявленню та підтримки талановитих дітей, які зберіга-

ють традиції української культури, встановлення дружніх контактів між дитячими колективами, розви-

тку навичок та здібностей дітей у різних видах та жанрах мистецтва.                               Менько Дарина 
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 Україно! Тобі присвячуємо! 

   З метою осмислення героїчної історії України і 

рідного краю 8 грудня 2015 року в актовій залі НВК 

№12 відбулось продовження фестивалю патріотич-

ної пісні, прози і поезії,танцю «Україно, тобі прис-

вячуємо!» серед учнів 7-х класів (класні керівники 

Бурбела Т.В., Іванкова Н.В., Ковальова Л.М., Сте-

паненко Л.П., Сорока І.В., Чернишова О.П.). Учас-

ники фестивалю вшанували Героїв Майдану, бойові 

подвиги  сучасних захисників Вітчизни – воїнів 

АТО. Проведений захід сприяв вихованню в учнів-

ської молоді почуття патріотизму, національної сві-

домості, захоплення героїчними подвигами бійців 

на східному фронті; виявленню обдарованих дітей 

та підвищенню їх художнього та виконавського рів-

нів. 
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Талант свій подарую Україні,                                                
Землі, якій служив Тарас пером,                                         

Землі, якій співала Соломія,                                                 
Землі, що повна вірою й добром.                                                     

           

      15 грудня 2015 року в актовій залі школи 

завершився І етап мистецького фестивалю 

«Україно, тобі присвячуємо»,  до організації 

якого долучились учні 8-9 класів (класні ке-

рівники Вітковська О.П., Коваль В.С., Веле-

тнюк О.В., Бабійчук Т.П., Марчук 

Н.В.,Самолюк Н.В.. Павлущик О.О.. Кіше-

ньчук В.В.).  Ми побачили безліч патріотич-

них номерів. З того, що показували учні, бу-

ло видно величезну роботу і класних керів-

ників, і дітей, і батьків. Така співпраця стала 

запорукою успішних виступів.  

                                          Мосійчук Вероніка 

       Так склалося, що наш уже традиційний 

благодійний арт-марафон «Маємо честь за-

просити» проходить напередодні новорічно-

різдвяних свят. І це, мабуть, не випадково, 

адже саме в цей час люди найбільше вірять в 

диво і ми маємо можливість хоча б трішки, 

але наблизити його для тих учнів нашої шко-

ли, які гостро цього потребують. Приємно від-

значити, що з кожним роком активність на-

ших учнів у його проведенні тільки зростає. 

Під час марафону було зібрано понад 16 тисяч 

грн., які були передані дітям з особливими 

потребами.                                                                             

                                                  Редько Ольга                       

Благодійний арт-марафон 


