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         19 січня 2015 
року на Майдані 
Незалежності відбувся 
міський фестиваль 
вуличних вертепів та 
музик «Нова радість 
стала». Взяти участь у 
ньому могли як учні зі 
своїми батьками, так і 
небайдужі освітяни 
міста. Цього дня 
колядки, щедрівки і 
просто святкові пісні 
лунали у самому серці 

Рівного з 10-ї години ранку і до вечора. Творчі колективи представляли увазі глядачів 
цікаві постановки та вертепи, багато з яких розкривали проблеми сьогодення нашої 
країни. Свій виступ на фестивалі представив і колектив НВК №12 «Різдвяні 
дзвіночки» зі своїм керівником Діхтяренко Т.М. На головну сцену міста вийшло понад 
двадцять учнів нашої школи, які у своїх піснях прославляли народження Христа, з 
глибокою вірою, що це свято призведе до відродження нашої вільної та незалежної 
України.                                                                           Іванюк Маріанна 

«Різдвяні дзвіночки»  

22 січня -День Соборності. Саме в цей день 1919 року відбулася подія, про яку мріяли покоління 
українських патріотів: на волелюбному зібранні було урочисто проголошено злуку Української народної 
республіки та Західноукраїнської народної республіки. Дві невід’ємні частини нарешті об’єдналися в одне 
ціле. Як зазначав Універсал Директорії: «Віднині воєдино зливаються століттями відірвані одна від одної 
частини єдиної України…». Саме в наш непростий час День Соборності України набуває особливого 
значення: він має повернути в серця людей віру, що ми, як і колись, - сильна та вільна непереможна нація. 
Ми – один народ, що відстоює свої права та свободи, що ніколи не залишить у біді ближнього і завжди 
прийде на допомогу. З цією метою учні НВК №12  зібралися та утворили живий ланцюг - Ланцюг Єдності, 
як своєрідне нагадування про неподільність нашої країни. Цього дня у закладі лунали національні мотиви, 
патріотичні заклики та гімн України, школа забарвилася розмаїтям орнаментів на вишиванках як учнів, так і 
вчителів. Щиро дякуємо всім учасникам акції «Схід і Захід - разом»! Будьмо справжніми українцями! 
Будьмо патріотами! СЛАВА УКРАЇНІ!                                                                               Волошина Вікторія                                                     



 

            29 січня 2015 року на майдані Магдебурзького права відбувся загальноміський 
міжчасовий діалог «Крути - Схід», з нагоди вшанування пам’яті героїв Крут та усіх загиблих за 
волю й незалежність України. В ході заходу до всіх присутніх звернувся міський голова Хомко 
В.Є. та учасники антитерористичної операції на Сході нашої країни. Вони відзначили, що історія 
має властивість повторюватися і зараз, як і 97 років тому небайдужі сини України відстоюють її 
право на свободу. Юнаки НВК №12, що брали участь у ході діалогу, уособлювали собою наших 
воїнів, котрі зараз боронять рідну землю. Ми дякуємо їм за вияв щирого патріотизму! З такими 
захисниками наша країна – непереможна!  

                                                                                                                           Бондарина Велимир 
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“Дайджест” - шкільна неполітична  газета учнівської молоді Рівнен-
ського НВК №12 Рівненської міської ради. Заснована у вересні 2002 
року. Періодичність - щомісяця.                                                       
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«Крути – Схід» 


