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День Соборності України офіційно відзначають з 1999року. У 

1990 році 21 січня пройшла акція, яка продемонструвала єдність 

українського народу. Зібралася величезна кількість людей між 

Києвом і Львовом, які трималися за руки,створивши «Живий 

ланцюг». Вони тримали жовто-блакитні прапори, які не визнава-

ла колишня влада. У той день така акція пройшла у багатьох 

містах України, де люди закликали до незалежності. Сьогодні 

«Живий ланцюг» став символом Дня соборності. 

День Соборності грає дуже важливу роль в історії  українського 

народу. На сьогоднішній день Акт злуки доводить, що наша 

країна незалежна і вільна. Тому потрібно зараз підтримувати 

свою державу і захищати її територію, щоб Україна процвітала і 

довела своїм предкам, що в 20 столітті вони не дарма створювали 

«Живий ланцюг» і боролися за воззєднання.  

Читайте в цьому номері: 
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2стр. Культура і Спорт            4 стр. На шкільній хвилі 

 

 

 

Михайлівська загальноосвітня школа І-ІІІ Ступенів 

Шкільний вулик 

СОБОРНІСТЬ УКРАЇНИ 



З давніх– давен відомо,що спорт має багато переваг. 

Він загартовує, дарує енергію і стійкість, витри-

валість, допомагає оптимістично дивитись на жит-

тя, покращує здоров’я. Один із видів спорту—

футбол. Поступово він став обличчям нашої школи. 

Футбол став улюбленою жіночою грою. 

Нещодавно проходив турнір з жіночого футболу, в 

якому брали участь майже всі  команди Херсонської 

області. Наша команда ДЮСШ— “Таврія. Осокори». 

Дівчата Михайлівської ЗОШ (Козіна В., Федаш С, Рус-

су С.) теж вирішили взяти участь у змаганнях. Там ми 

здобули досить непогані результати . В першій грі ми 

поступилися місцем з результатом 2-1. 

Але в другій грі ми перемогли. Наша команда зайня-

ла 3 місце із загальної кількості команд. Нам дуже 

сподобалось. Ми і надалі будемо грати в футбол і здо-

бувати кращі результати!!!          

 

ШКІЛЬНИЙ ВУЛИК 

КУЛЬТУРА І СПОРТ 

СТР. 2 

Спорт—формує 

культуру опти-

мізму, культуру 

бадьорості. 

А.В. Луначарсь-

кий 



Тяжко пташкам взимку. У мороз і заметіль птахи 

замовкають. Вони ховаються у затишні місця і 

настовбурчують піря, від цього їм стає тепліше. 

Довгу зимову ніч пташки проводять по-різному. 

Ворони і галки ночують невеликими зграями у 

парках. Дятли, синиці та горобці — під дахами, 

на горищах біля опалювальних труб. Особливої 

допомоги птахи потребують узимку, коли сніг  

вкриває усе. Їм стає важко здобувати поживу, і 

найбільше пташок гинуть не від холоду, а від го-

лоду. Тому потрібно регулярно підгодовувати 

птахів насінням соняшнику та крихтами хліба. 

Жовтогруду синичку всі добре знають, 

Взимку їй діти допомагають. 

Повісять в садках свої годівнички 

Для старанної трудівниці—синички. 

          СИНИЧКА 

 

Скільки б не було у тебе різних справ, забав та 

веселощів, не забувай про пташок!!!  

СТР. 3 №5 

ДОПОМОЖЕМО ЗИМУЮЧИМ 

ПТАХАМ 

          Загадка  

Не сидить вона на місці, 

На хвості розносить вісті. 

Бачить все, немов стоока, 

Називається… 

           Прислів'я  

“Підгодуй птахів узимку, во-

ни віддячать тобі улітку” 



 

                     

Завжди ми прославляємо традиції і продов-
жуємо дивувати людей своїми колядками. 

 
 

22 січня на згадку про День Собор-
ності в Україні відбулася акція 

«Живий ланцюг» 
 
 
 

Взяли активну участь в розвагах 
«Ми завжди любим танцювати, 

веселитись та грати!» 
 
 
 
 
 

Що за конкурси, веселі справи 
Без пісні, сміху, без забави! 

Співати ми дуже навіть вмієм! 
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