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День української писемності і мови 
Воронькова Крістіна 

10-А 

★ День української 
писемності та мови, 
який відзначається 
щорічно 9 
листопада в день 
вшанування пам'яті 
Преподобного 
Нестора-Літописця.  

★ Це свято гуртує усіх 
нас - на шляху 
відродження, 
духовності, 
формування 
громадянського 
світогляду.  

★ Кожний народ 
відбувся тоді, коли 
усвідомив себе у 
рідному слові. 



Відзначається 
щорічно 

в день вшанування 
пам'яті  

Преподобного 
Нестора-Літописця  

★ Кожний народ 
відбувся тоді, коли 
усвідомив себе у 
рідному слові. 

★ Це свято гуртує усіх нас - 
на шляху відродження, 
духовності, формування 

громадянського 
світогляду.  

★ …… 



День конституції 
Яременко Оксана 

10-А клас 

● Конституція незалежної України 
була прийнята 28 червня 1996 року 
— і з того часу ми щороку 
відзначаємо цю подію. І недарма: 
адже Конституція — Основний 
Закон держави, у якому визначені 
наші права і свободи. 

● У це свято ми згадуємо і дізнаємося більше про 
значення Конституції для розвитку держави, а тому 
відвідуємо виставки, конференції, беремо участь у 
брейн-рингах і змаганнях.  

● Ми також вшановуємо пам'ять тих, хто боровся за 
свободу і незалежність України: кладемо до їхніх 
пам'ятників квіти і дякуємо їм за сміливість і 
патріотизм 



Конституція незалежної України 
була прийнята 28 червня 1996 року — 
і з того часу ми щороку відзначаємо 
цю подію.  

І недарма: адже Конституція — 
Основний Закон держави, у якому 
визначені наші права і свободи. 

У це свято ми згадуємо і дізнаємося 
більше про значення Конституції для 
розвитку держави, а тому  
  відвідуємо  

виставки,  
конференції, 

беремо участь у  
брейн-рингах 
 змаганнях.  

Ми також вшановуємо пам'ять тих, 
хто боровся за свободу і 

незалежність України: кладемо до 
їхніх пам'ятників квіти 

 
 
 
 
 

 і дякуємо їм за сміливість і 
патріотизм 



День матері 
Скидан Катерина  

10-А клас 

День матері- 

міжнародне та 

локальне свято. 
 
В Україні офіційно 
відзначається щорічно, 
починаючи з 2000 року, 
у другу неділю травня. 

http://www.youtube.com/watch?v=_EC2VOY4UMc


http://www.youtube.com/watch?v=_EC2VOY4UMc


Новий рік Юр'єв Олексій  
клас 10-Б 

У більшості давніх народів святкування 

Нового року збігалося з початком 

відродження природи й відбувалось, як 

правило, до березня.  

Усі язичницькі народи ознаменовували 

його богослужбовими обрядами, 

урочистими приношеннями й забавами.  

Давні єгиптяни відзначали початок нового 

року святом відродження Осіріса. 

 У Стародавній Греції народ і жерці, 

надягнувши на себе маски, влаштовували 

на вулицях ходу з піснями й танцями. 

 Жінки, що збиралися на звані вечори, 

займалися ворожінням. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D1%96%D0%B9_%D0%84%D0%B3%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D1%96%D0%B9_%D0%84%D0%B3%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D1%96%D0%B9_%D0%84%D0%B3%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D1%96%D1%80%D1%96%D1%81
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D1%96%D1%80%D1%96%D1%81
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D1%8F_%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%86%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D1%8F_%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%86%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D1%96%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D1%96%D0%BD%D0%BD%D1%8F


У більшості давніх народів святкування Нового 

року збігалося з початком відродження природи й 

відбувалось, як правило, до березня.  

 

Усі язичницькі народи ознаменовували його 

богослужбовими обрядами, урочистими 

приношеннями й забавами.  

 

Давні єгиптяни відзначали початок нового року 

святом відродження Осіріса. 

  

У Стародавній Греції народ і жерці, надягнувши 

на себе маски, влаштовували на вулицях ходу з 

піснями й танцями. 

  

Жінки, що збиралися на звані вечори, займалися 

ворожінням. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D1%96%D0%B9_%D0%84%D0%B3%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D1%96%D0%B9_%D0%84%D0%B3%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D1%96%D0%B9_%D0%84%D0%B3%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D1%96%D0%B9_%D0%84%D0%B3%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D1%96%D0%B9_%D0%84%D0%B3%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D1%96%D1%80%D1%96%D1%81
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D1%96%D1%80%D1%96%D1%81
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D1%8F_%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%86%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D1%8F_%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%86%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D1%96%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D1%96%D0%BD%D0%BD%D1%8F


Різдво Христове Плотніков Максим 
10-Б клас 

Різдво ́ Христо ́ве — велике 
християнське свято, згідно з 
християнським віросповіданням це 
день народження Ісуса Христа, 
Спасителя світу і Відкупителя 
людей з полону гріха (Спасителя 
від влади гріха). 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D1%81%D1%83%D1%81_%D0%A5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%81
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D1%81%D1%83%D1%81_%D0%A5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%81
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D1%81%D1%83%D1%81_%D0%A5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%81
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D1%96%D1%85
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D1%96%D1%85


Різдво Христове 



С Днём 
учителя! 

 

Соколова Маргарита 

10-Б клас 
 

Сегодня весь наш дружный 

класс 

Спешит в стихах поздравить Вас 

И с уважением большим 

Вам пожелать от всей души 

Здоровья и больших удач, 

Чтоб трудных не было задач 

И становилась жизнь светлей! 

Успеха, счастья, ярких дней! 

 



Сегодня весь наш дружный класс 

Спешит в стихах поздравить Вас 

И с уважением большим 

Вам пожелать от всей души 

Здоровья и больших удач, 

Чтоб трудных не было задач 

И становилась жизнь светлей! 

Успеха, счастья, ярких дней! 

 

любви 
понимания 

успехов 

внимания 



Міжнародний жіночий день 
Пісулина  Анастасія 

10 - Б 

Посміхніться! Тане сніг, 

Щастя падає до ніг, 

Нині Ваш весняний 

день 

Квітів, сонця і пісень! 

Хай теплом зігріє він 

Дружби радісні 

хвилини, 

Принесе як дар любов, 

Посміхайтесь знов і 

знов! 



Посміхніться! Тане сніг, 

Щастя падає до ніг, 

Нині Ваш весняний день 

Квітів, сонця і пісень! 

Хай теплом зігріє він 

Дружби радісні хвилини, 

Принесе як дар любов, 

Посміхайтесь знов і знов! 

Міжнародний жіночий день 



Великдень і Трійця Вострікова Наталія 
10 -А 

● найдавніше християнське свято; 

● свято богослужебного року; 

● встановлено на честь Воскресіння 

Ісуса Христа; 

● великоднє привітання, освячення 

пасок, крашанок. 
 

● одне з головних християнських 

свят; 

● у православ’ї входить до числа 

дванадесятих свят; 

● урочиста церковна служба; 

● назву отримало це свято на 

честь сходження Святого Духа 

на апостолів. 
 

 

Великдень 

Трійця 



 найдавніше християнське 

свято; 

 свято богослужебного року; 

 встановлено на честь 

Воскресіння Ісуса Христа; 

 великоднє привітання, 

освячення пасок, крашанок. 

 

одне з головних християнських свят 

проводиться урочиста 

 церковна служба 

назву отримало це свято на честь 

сходження Святого Духа на 

апостолів 

у православ’ї входить до числа 

дванадесятих свят 



День Незалежності Захарченко 
Олександра 

10-А клас 

День Незалежності України - 

державне свято, що 

відзначається щорічно 24 

серпня. 

 

● 24 серпня 1991 року 

Верховна рада України 

прийняла  - “Акт 

проголошення незалежності 

України”. 

● За Акт проголосувала 

абсолютна більшість 

депутатів Верховної Ради. 

● УРСР перестала існувати, 

на геополітичній карті 

світу з'явилась нова 

самостійна  держава - 

Україна.  

 

Щорічно народні святкування 

супроводжуються традиційними 

ярмарками, концертами, феєрверками 

та акцією “Українська вишиванка”. 



День захисника України 
 
Дудченко 
Владислав  10-А 
 
 
 Солдате, лицаре славний 

Ти зброю тримаєш в руках 

Щоб на нашу країну- 

державу 

злий не позарився  враг  

Будь мужній i будь 

достойний  

Ти слави своїх батьків  

Відважний вкраїнський 

воїне  

Нащадку славних козаків!  



Луньова Анастасія 
10-А клас День соборності 

України 

❖ 22 січня 1919 року  український 

народ зробив рішучий крок до 

втілення одвічної мрії, 

незгасного прагнення 

Незалежної Соборної  Держави. 
 

 
 ❖ Століттями розірваний український 

народ визволився з неволі — 

Наддніпрянщина вийшла з Російської, а 

Західна україна— з Австро-Угорської 

імперії— і возз'єднався на своїй землі в 

єдиній Українській державі. 



День Державного Прапора 
України 

Єрмарченко Вікторія 
10-Б клас 

Державне свято України, присвячене одному з її державних 

символів — Прапору України. Відзначається щорічно 23 серпня. 

Синій, як море, як день, золотий — 

З неба і сонця наш прапор ясний.  

Рідний наш прапор високо несім! 

 Хай він, уславлений, квітне усім! 

 Гляньте, на ньому волошки цвітуть, 

 Гляньте, жита в ньому золото ллють. 

 З жита й волошок наш прапор ясний. 

 З неба і сонця, як день весняний. 

 



День знань Iванченко Дар`я 
10-А 

День знань - радянське свято, 

проголошене 1 вересня 1984 року 

Верховною Радою СРСР. В Україні та 

деяких інших країнах, зокрема в 

країнах СНД, це свято й далі 

відзначається та збігається з 

початком навчального року. 

Традиційно цього дня в школах 

проходять урочисті лінійки з нагоди 

початку навчального року. Прийнято 

в цей день дарувати квіти вчителям.  



День сім’ї Кацай Назар 
10-А 

Міжнаро́дний день сім'ї ́— міжнародний 

день, що відзначається в системі Організації 

Об'єднаних Націй. Цей день щорічно 

святкується 15 травня. 

Сім'я як основний елемент суспільства була і 

залишається берегинею людських цінностей, 

культури та історичної спадкоємності поколінь, 

чинником стабільності і розвитку. Завдяки сім'ї 

міцніє і розвивається держава, зростає 

добробут народу. 

У всі часи за відношенням держави, а також за 

становищем родини в суспільстві судили про 

розвиток країни. Це тому, що щасливий союз 

сім'ї і держави — необхідна запорука 

процвітання і добробуту її громадян. 

З сім'ї починається життя людини, тут 

відбувається формування її як громадянина. 

Вона є джерелом любові, поваги, солідарності 

та прихильності, то, на чому будується будь-

яке цивілізоване суспільство, без чого не може 

існувати людина. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%9E%D0%B1'%D1%94%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%9E%D0%B1'%D1%94%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9
https://uk.wikipedia.org/wiki/15_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/15_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%96%D0%BC'%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D1%96%D0%BD%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%B1%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D1%81%D0%BF%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D1%82%D1%82%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8E%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8E%D0%B1%D0%BE%D0%B2
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%B3%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B8%D0%B2%D1%96%D0%BB%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F


день боротьби з раком Мінакова Аліна  
10-А 

Відзначається щорічно, 4 лютого. 

 

Мета цього дня в усьому світі – підвищення 

обізнаності людей про рак як одне із 

найстрашніших і згубних захворювань сучасної 

цивілізації, звернення уваги на його запобігання, 

виявлення та лікування, завдяки чому можна 

домогтися хороших результатів, а у багатьох 

випадках і повного одужання. 

 


