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КАЗКА ПРО ВІТЕР
Жила собі родина Вітрів: тато – Вітрюган, мама – вітер та їхні діти - синочок 

та донечка Вітерці. І були ті синочок та донечка великими друзями. Нікуди 
один без одного не ходили. Братик – у ліс пташок ганяти - і сестричка за ним 
і собі у пташині гнізда заглядає. То пір’їнку викине з гніздечка. То поколише 
маленьких пташенят. Сестричка біжить в поле квітами гратися, а братик також 
тут як тут. То пелюстки з маку пообривав, то загрався білими «віями» ромаш-
ки. Але найбільше полюбляли Вітерці – пустунці гратися з дітками. То пилом 
оченята затрусять, а то шапочку скинуть. Але діти все одно любили Вітерців і 
чекали від них нових пригод.

                                                                                            Валерія  Яковлєва, 2 клас

МАМА
Мама, лагідна, красива,
Нам своє тепло дає.
Тепле слово нам потрібно
Їй сказати будь – коли.
І тоді вона всміхнеться
Й скаже доньці: 
«Молодець!»
І всміхатися довкола
 стане навіть вітерець.

                   Анна Дубіна, 
учениця 2 клас

ТРОЄ ВЕДМЕЖАТ
   Жили собі троє Ведмежат. І були ті Ведмежата великі приятелі. Якось одного разу захотілося їм 

рибки. Пішли вони до річки, та й стали думати, кому ж них ловити.
-Я не буду, - кричить одне Ведмежа.
-І мені не дуже хочеться, - відповідає друге Ведмежа.
-Ну що ж, - каже третє Ведмежатко.- Доведеться мені в водичку лізти.
Пірнуло воно і спіймало гарну рибину. А Ведмежата тим часом гралися, перекидалися.
-Ей, «бублички»! (так лагідно називав Ведмедик своїх друзів, бо вони були товстенькими), а ди-

віться – но, яку рибку я спіймав! 
 Поприбігали Ведмежата та й стали ласувати смачною рибкою, бо Ведмедик був не жадібним і 

дуже любив своїх друзів.
                                Вікторія Коростієнко, 2 клас

Журналісти всіх шкіл, єднаймося!
Виявляється в районі наш гурток «Школа журналіста» - не єди-

ний... і навіть не перший! Після екскурсії до Катеринівської ЗШ, 
яка відбулася 22 листопада за підтримки адміністрації Високо-
байрацького НВК, наші журналісти переконалися в цьому. Звісно, 
без запрошення дирекції Катеринівської ЗШ та керівника гуртка 
О.Б.Буряк нічого б не відбулося. Обмінюватися досвідом - це не 
тільки корисно, але і дуже приємно та ... смач-
но! Саме так: нас зустріли, як дорогоцінних 
гостей, із чаєм та солодощами. 
Повчитися є чому. Учні, які відвідують гур-

ток, на високому рівні проводять екскурсії 
краєзнавчого характеру із детальною, захо-
плюючою розповіддю про історію свого рідно-
го села Катеринівки, про виникнення перших 
поселень, про історію своєї школи. Та всім ві-
дома істина: без минулого нема майбутнього. 
Велику увагу юні екскурсоводи приділяють 
сучасності свого рідного куточка, з повагою 
та захопленням згадують меценатів школи, пе-
редових працівників Катеринівки, найкращих 
випускників школи, видатних односельців. І це 
все «приправлено» чітким, гарно поставленим 
мовленням, виразністю та артистизмом. Наші високобайрацькі, 
завжди галасливі та непосидючі, гуртківці слухали з великою ува-

гою та зацікавленням розповіді своїх однолітків. 
Катериніських колег здивувало, що наш гурток «Школа журна-

ліста» відвідують навіть учні другого класу. А ми не розгубилися 
і розказали про те, яка наша малеча талановита. Які казки та вірші 
пишуть другокласники! 
Про наші гостини можна розказувати довго і всього не роз-

казати. Але головне, що діти 
в захваті. Як у наш складний, 
меркантильний час іноді не ви-
стачає простих, здавалося б, 
елементарних, речей: живого 
спілкування з однолітками, по-
дорожей, екскурсій, знайомства 
з новими цікавими людьми, ду-
шевної теплоти і доброго став-
лення одне до одного. 
Отже, заряд позитиву отри-

мано, знайомства зав’язано, а 
найважливіше - початок добрій 
справі покладено. Так тримати, 
журналісти! Єднайтеся!

К.О.Братко, 
керівник гуртка 

«Школа журналіста» Високобайрацького НВК

Про що розповіла Берізка
Жила була Берізка. Прийшла осінь. Засуму-

вала Берізка:
-В мене сухі листочки, спорожніли гніздеч-

ка. Я зовсім одна. 
Але почула Берізка, як на її гілочках заспі-

вала свою пісеньку Синичка. І знову повесе-
лішала.

              Олександра Вєхтєва, 
учениця 2 класу

Горбенка Віталія, 
учня 10 класу за зайня-
те ІІІ місце в районній 
олімпіаді з фізичної 
культури (вчитель - 
Сібіберт Євгеній Во-
лодимирович). Хоча 
Віталій і змагався з 
одинадцятикласниками 
району, та показав гар-
ний результат як з тео-
ретичних знань, так і з 
практичних умінь. Так 
тримати!

Гумпер Ірину, ученицю 4 
класу, за зайняте ІІ місце у 
районному етапі XIV Між-
народного конкурсу з україн-
ської мови імені Петра Яцика 
(вчитель -  Корнета Наталія 
Миколаївна). Всього  на 1 бал 
відстала Іринка від учениці 
Червоноярської школи. Наша 
школярка найкраще справи-
лася із завданням на розподіл 
слів за алфавітом та з творчим 
завданням (опис улюбленої 
пори року). Знай наших!

ВІТАЄМО!
А що робили наші прабабусі, 

бабусі та мами, коли ще були ді-
вчатами на виданні на Андрія (13 
грудня)? Звісно, що збиралися гур-
том, щоб кусати калиту і погадати 
на майбутню дівочу долю! А нам, 
наступницям, щоб уберегти цю 
прекрасну традицію від забуття, 
лишилося тільки все повторювати 
за нашими мудрими пращурами. 
Тож 13 грудня, на Андрія, все 

так і сталось: 
і гадалось, і 
калита “куса-
лась”... Наші ді-
вчата із гуртка 
“Школа журна-
ліста” зібрали-
ся на вечір, щоб 
відчути на собі 
ту таїну діво-
чого гадання на 
щастя, на долю, 
на майбутнього 
чоловіка, на прийдешнє життя... 
Гадань було чимало, але найбільш 
цікаві з них - це гадання за допо-
могою виливання воску, гадання 
на східцях з іменами хлопців та 
гадання на чашках. Все відбува-
лося, як і у наших бабусь, при за-
палених свічках, із водою, воском, 
у повній тиші. Кожна гадальниця 
принесла свою хустку. Звісно, 

для того, щоб зав’язати голову, як 
велить українська традиція. Нео-
дмінною умовою такого гадання є 
повне збереження таємниці: ніхто 
і ніколи не має дізнатися жодного 
слова, яке прозвучало на вечорни-
цях. 
А от учні 7 класу запросили на 

Андрія сусідів із 8 класу на кали-
ту. Обряд кусання калити - дуже 
цікавий: наші предки вірили, що 

той, хто змо-
же, підстриб-
нувши, без 
допомоги рук, 
хоча б надку-
сити той об-
рядовий хліб, 
н е о д м і н н о 
отримає здій-
снення свого 
бажання. Ви 
не думайте, 
що кусали ка-

литу тільки учні. Вчителям теж 
довелося добряче попідстрибу-
вати: комусь вдало, а комусь - не 
дуже... Але ж враження лишилися 
прекрасні!
Бережіть українські традиції - 

це частина нашої душі.
К.О.Братко, вчитель 

української мови і літератури

А  н а  А н д р і я 

Дорогі байрачани!
Від усього серця вітаю Вас і Вашу родину з Новим 2014-м 

роком і святим Різдвом Христовим. Бажаю міцного здоров’я, 
великого особистого щастя та сімейної злагоди. Зичу Вам 
успіхів у всіх починаннях, творчої наснаги в роботі.
Нехай прийдуть у Ваш дім добробут і всілякі гаразди. Нехай 
упродовж всього нового року панує в Вашій оселі мир, зати-
шок і піднесений святковии настрій!

Щиро Ваш Андрій Маліцький

    Наш сайт в Інтернеті     http://vysoki-bairaky.url.ph

Шановні односельці!
Дай Боже Вам любові 
і тепла, 
Добра в сім’ї і затиш-
ку в оселі,
Щоб щастя світла му-
зика текла 
В різдвяні свята, ще-
дрі і веселі!
Хай здійснює бажання 
рік Новий,

Хай вся родина Ваша 
процвітає, 
З чудовим святом ра-
дості і мрій
Ми щиро і сердечно 
Вас вітаєм!                             

О.А.Єфімова і 
колектив 

Високобайрацького 
НВК

Дорогі односельці!
Від щирого серця вітаю вас з 

наступаючим Новим роком. Ба-
жаю щастя, здійснення мрій. Не-
хай життя, як яскрава мозаїка, 
складається лише зі світлих фарб 
радості та незабутніх подій. Не-
хай кожен день нового року дарує 
вам удачу та прекрасний настрій!

Н.М.Соменко, 
Високобайрацький 
сільський голова
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 Голодомор - 

біль душі  мого народу...
Вшановуємо пам’ять жертв Голодоморів в Україні
22 листопада 2013 року о 13:00 у нашому НВК було проведено 

єдиний урок «80-ті роковини Голодомору – уроки минулого для 
майбутнього», на якому було організовано вшанування пам’яті 
померлих хвилиною мовчання та запалення свічок пам’яті.
Голодомор 1932-1933 років в Україні назавжди залишиться в 

пам’яті українців однією з найстрашніших сторінок нашого ми-
нулого.
Масштабний голод розпочався наприкінці літа 1932 року, досяг 

свого піку до початку весни 1933 року та завершився на початку 
літа 1933 року. Саме за цей менш ніж календарний рік в Україні 
загинули мільйони людей. Нині є очевидним, що Голодомор 1932-
1933 років в Україні був результатом спланованих системних за-
ходів
Безумовно, головною причиною Голодомору стала політика то-

талітарного сталінського режиму - безвідповідальні експерименти 
з метою побудови щастя «в окремо взятій країні», які передбачали, 
зокрема, злиття усіх націй і народностей СРСР в єдиний «радян-
ський народ» з уніфікованою свідомістю та здійснення швидкого 
«індустріального стрибка» шляхом «мобілізації» внутрішніх ре-
сурсів. На практиці це означало фізичне винищення усіх класових 
та національних «ворогів» сталінського режиму, тобто людей, які 
мали свою думку щодо розбудови «світлого майбутнього». Голо-
вним аргументом здійснення цієї політики нерідко ставав терор, 

зокрема, терор голодом. А Україна була головним полігоном «ви-
рішення національного питання» та проведення індустріалізації...
Українська нація, яка була другою за чисельністю в СРСР, мала 

величезний культурно-історичний спадок, власні славетні тради-
ції державотворення, досвід національно-визвольної боротьби, а 
тому становила серйозну загрозу для цього імперського утворен-
ня, його геополітичних намірів. З огляду на це сталінський режим 
вдався до відкритої війни проти українців.
Восени 1932 - взимку 1933 року, коли вже всі зрозуміли, що в 

Україні справжній голод, тоталітарна влада не лише не припинила 
примусове відбирання їжі або хоча б прийняла допомогу інших 
країн, а навпаки, всі сили кинула на те, щоб ізолювати голодуючі 
райони.
Українці повинні знайти в собі мужність визнати і переконати 

інших, що нація стала жертвою страшного злочину, який ніколи 
не повинен повторитися. Ми маємо усвідомити, що сьогоднішнє 
населення України є нащадками тих, хто вижив у ті страшні часи. 
У роковини цієї трагедії ми маємо не просто згадати мільйони 

знищених життів, але й зрозуміти: наш обов’язок — увічнювати 
та вшановувати пам’ять мільйонів вбитих українців і цим самим 
зберігати духовну єдність нинішніх і прийдешніх поколінь.

В.В.Грінченко, 
вчитель історії Високобайрацького НВК

У той рік заніміли зозулі.
Накувавши знедолений вік,
У той рік і гілля, і коріння -
Все трощив буревій навкруги…
І стоїть ще й тепер Україна, 
як скорботна німа край могил.
Такими словами розпочалася клас-

на година для учнів 2 класу, присвя-
чена пам’яті жертвам голодомору. 
Наслідки голодомору – це великі 
духовні втрати, які цифрами не змі-
ряти. Скільки селян, яким пощасти-
ло вижити, які були землеробами з 
діда–прадіда, відсахнулися від своєї 
селянської долі, зреклися мови своєї, 
звичаїв, пісень. І ще одна гірка іс-
тина. В могилу голодомору зійшли 
найкращі. Гинули працьовиті, само-
стійні люди. Всі здібні, талановиті. 
Здорові духом і тілом, які мислили і 
протестували – все це винищувалось 
з корінням.
Пекельні цифри та слова
У серце б’ють неначе молот.
Немов прокляття, ожива
Рік тридцять третій…
Голод…Голод…
 Нам навіть важко уявити собі, що це 

все дійсно було на нашій славній Україні. 
Діти, затамувавши подих слухали історії із 
життя в страшні часи. 
Під супровід сумної мелодії звучала роз-

повідь про маленьку дівчинку Катрусю, 
яка втратила всю свою родину, зачитува-
лись свідчення  Роїни Катерини Герасимів-
ни про тяжке дитинство в суворі голодні 
часи. Ні. Не для того, щоб залякати дітей, 

розповідались ці історії. А для того, щоб 
ми знали і пам’ятали, що все це не вигадка, 
не жахлива казка. А сумні , чорні сторінки 
нашої історії.

    Рано чи пізно, але обов’язково кожна 
людина і весь народ осмислює своє мину-
ле. Хай простять нам наше безпам’ятство 

всі жертви голодомору, які лежать у сирій 
землі. З давніх часів люди очищувались 
вогнем. Запалювали свічки і мовчки кля-
лися, що пам’ятають і не забудуть. І тягар 
з душі спадав.

   Мільйони   ні  в чому  неви-
нних  жертв, яких    вже  ніколи 
не повернеш -
це і є наша пам’ять і, водночас, 

застереження майбутнім поко-
лінням всього людства.

   Ми мусимо пам’ятати про 
кожного, кого тогочасний ре-
жим змусив страждати і гинути 
страшною смертю, не дав роз-
квітнути новим паросткам жит-
тя, аби цей гіркий досвід мину-
лого не повторився. Озиратися в 
минуле треба кожному. Людина 
не живе в одному часі, а у трьох 
часових вимірах: у минулому, 
сьогоденні та майбутньому. До-
рога в майбутнє пролягає через 
минуле. Учні 2 класу: Амбросі-
мова Ліза, Дубіна Анна, Озерний 

Едік, Яковлєва Валерія  запалили свою 
свічку, зігріваючи душі тих, кого в трид-
цять третьому не відспівували, не оплаку-
вали, не проводили, не поминали і поклали 
колосочки до Пам’ятника жертвам голодо-
мору, віддаючи шану загиблим.

                                                                             

Хоч радість легше пам’ятать, 
Та треба пам’ятать і горе...

Одним із традиційних свят початкової 
школи Високобайрацького НВК стало  6 
грудня – День збройних сил України. 
Сьогодні ми разом з нашими козачатами, 
учнями 4 класу спробуємо вписати свої 
прекрасні рядки до книги козацької слави.
Запорізька Січ! Мабуть немає жодної 

людини в нашій багатостраждальній 
Україні, яка не знала б про славетну За-
порізьку Січ, про козаків, про їхні геро-
їчні подвиги, походи. 
З ХV століття в українських степах 

з’являються добувачі, що пізніше по-
повнюються утікачами від польсько-
го панування. На новій території їм 
приходиться постійно захищатися від 
татар, і вони поєднуються в окремі 
збройні групи, що не тільки відбива-
ють напади татар, але і самі нападають 
на татарські загони й міста. Цих від-
важних людей почали називати козака-
ми. Вважається, що свою назву козаки 
одержали від тюркського слова «козак» 
- степовий мисливець.
Браві хлопці, наші браві. Та вони сюди 

не тільки розповідати зібралися, а й у 
справах себе показати. 

Сьогодні наші хлопці отримали зван-
ня:

•Гетьман – Пятов Андрій
•Отаман – Бєлов Дмитро
•Кошовий – Запара Вадим
•Курінний – Ганенко Ярослав
•Кашовар – Федотов Іван

А чи знаєте ви як убирались козаки?  
Важко уявити запорожця без широких, 
як степ, шароварів. Це вбрання було запо-
зичене у татар і турків і так сподобалось 
січовикам, що ті не розлучалися з ним ані 
в походах, а ні під час гульбищ в рідній 

Січі. Чи знаєте ви скільки метрів тканини 
йшло на шаровари? Від 9 до 20 м. В деякі 
шаровари можна було штук 30 кавунів по-
класти. Важко уявити костюм козацького 
лицаря без широкого, східного походжен-
ня пояса. Пояси високо цінувалися  коза-
ками і могли коштувати стільки, скільки 
жупан, іноді були вдвічі дорожчими за чо-
боти, козацький пояс мав довжину до 8 м.
Коли потрібно було козакові підпереза-

тися, то він прив’яже шнурком до цвяшка 

і качається навкруги, так і намотає увесь 
пояс на себе. Спосіб підперезання, коли 
обидва кінці звисали з одного боку, на-
зивали „по-козацькому” („по-селянськи” 
китиці звисали з обох боків).
Наші хлопці – козачата вправно пере-
ходили через провалля по жердині. 
Вміло презентували себе та зачару-
вали журі своїми розповідями. А як 
спритно намотували пояси, що навіть 
оком не встигли змигнути, як перед 
нами стояли справжні красені. А ще 
самі «зварили кашу»., приготувавши 
власноручно апельсинові фреші. 
Ми всіх вітаємо із цим святом, а осо-

бливо наших переможців змагань. Ви 
сьогодні – молодці! Ми впевнені, що 
вони й надалі будуть добре навчатися, 
дружити зі спортом і стануть гідними 
громадянами нашої держави, нашої 
України!
Любі хлопці, ми вас вітаєм,
Звісно, щастя побажаєм.

Ви ж у нас ось такі: 
Працьовиті та стрункі.
Нехай удача посміхається,
А незгода не чіпляється,
Залишайтеся такими ж чемпіонами:
Гарними, уважними, ніжними, кмітли-

вими,
Єдиними і неповторними.

Н.М.Корнета, 
вчитель початкових класів

 Високобайрацького НВК

Козацькі розваги

15 листопада 2013 року в до-
шкільному структурному підроз-
ділі відбулося свято «Чудова осені 
пора – її вітає дітвора». 
Під час заходу малюки охоче де-

монстрували свої таланти із вико-
нання пісень, народних хороводів 
та запальних українських таноч-
ків. Також вихованцями, з метою 
розвитку їх акторських здібностей, 
використовуючи атрибути, були 
представлені сценки-мініатюри до 
народних пісень про осінню пору. 
Силами вихователів та батьків 
вихованців була організована ви-
ставка-ярмарок овочів та фруктів, 
де діти могли наочно переглянути, 
повторити назви фруктів та ово-
чів. Виставка-ярмарок після свята 
була передана до шкільної їдальні, 
а малюки скуштували смачного 
каравая та смаковитих яблучок.

Н.Л.Потєєва, ЗДНВР 
ДНЗ Високобайрацького НВК 

С в я т о  о с е н і  у  Д Н З


