
 

Прив ітання з  1-м в ер е сня !  

І стор ія  с вята  

Україна 

Традиційно цього дня в 

школах проходять урочисті 

лінійки, присвячені початку 

навчального року. Прийнято 

в цей день дарувати квіти 

своїм вчителям. У середніх 

спеціальних та вищих нав-

чальних закладах, як прави-

ло, обходиться без лінійок 

або влаштовують лінійки 

лише для першого курсу. У 

школах проходить перший 

святковий урок, який кожно-

го року має різні теми, після 

якого зазвичай вирішуються 

організаційні питання — 

іноді видача підручників, 

для першокласників визна-

чають місця за партами, і на 

цьому навчальний день 

закінчується. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Росія 

У школах проходять уро-

чисті лінійки, також існує 

традиція дарувати квіти вчи-

телям, а також відбувається 

1-й урок — «Урок Миру». 

 

Вірменія 

Першого вересня відзнача-

ють «День знань, писемності 

та літератури». Цього ж дня 

починаються заняття у ВНЗ і 

школах, проводяться уро-

чисті збори і традиційний 

«перший дзвінок» для пер-

шокласників. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Туркменістан 

Відзначає День знань та сту-

дентської молоді. Тисячі пер-

шокласників вперше підуть до 

школи, а вузи республіки по-

повняться новими студентами. 

Свято відзначається на най-

вищому державному рівні. 

 

Німеччина 

Першокласники Німеччини 

відрізняються тим, що у День 

Знань приходять до школи не з 

квітами, а з великим різноколь-

оровим пакетом. Цій традиції 

майже 150 років.  

01.09.2013 

Напередодні свята діти май-

струють конусоподібний 

пакет, в який батьки кладуть 

солодощі та потрібні для 

навчання речі; вже сидячи за 

партою, першокласники 

можуть розгорнути яскравий 

шкільний подарунок і поди-

витися, чим цікавим його 

наповнили батьки. 

Канада 

У Канаді 1 вересня діти не 

йдуть до школи — вони 

святкують разом з батьками 

не День Знань, а останні дні 

літа. Перший понеділок ве-

ресня називається Днем 

Праці — Labor Day — і вва-

жається офіційним закрит-

тям літнього сезону. Зазви-

чай сім'ї їдуть за місто на 

барбекю.  А школа для всіх 

стартує на наступний день, у 

перший вівторок вересня. 
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Особливості святкування першого дзвоника у різних країнах 
День знань — день початку навчального року в Україні та деяких інших країн, зокрема в країнах СНД. Відзначається 1 

вересня, державним святом його було проголошено 1 вересня 1984 року Верховною Радою СРСР. 



Васильківський район,  

с. Пологи,  

вул. Білоцерківська, 27 

Телефон: (045) 71 70 117 
Факс: (045) 71 70 117 

Ел. пошта: lobkovo@ukr.net 
Skype:  Pology-school 

Анекдот місяця: 
 М'яч ще летів у вікно директора, 

а діти вже грали в хованки...  

 Два чоловіки розмовляють: 

 - Чому твій син так швидко росте, 

за вуха тягнеш, чи що? 

- Ні, я просто монітор щомісяця 

на 5 см піднімаю!  

 

 

П О Л О Г І В С Ь К А  З О Ш  І - І І І  
С Т У П Е Н І В  

 

 

http://pology-

school.kiev.ua    

Видатні  о со бистості  місяця :  

З днем народження щиро Вас вітаємо,  

Лантух радості бажаємо.  

Будьте дужі і проворні,  

По-козацькому моторні,  

З хлібом щедрим на столі,  

З добрим словом у душі! !  

Вчителі:  

    Богачук Наталія Петрівна (15.09) 

Учні:  

Войтенко Діана (4-й клас), 

Приходько Валерій (5-й клас), 

Строкач Володимир (5-й клас), 

Костенко Тетяна (6-й клас), 

Марчук Дарина (6-й клас) 

Наші іменинники: 

Под і ї  місяця :  
1 вересня |  День знань 
1 вересня |  Запроваджено національну українську валюту — гривню 
1996 
7 вересня |  День Білої Церкви 
11 вересня |  Створений державний український хор імені Г. Верьовки 
1943 
12 вересня |  Урочисте відкриття Київського політехнічного інституту 
1898 
14 вересня |  День фізичної культури і спорту 
14 вересня |  День українського кіно 
18 вересня |  народився Михайло Драгоманов  
1921 
19 вересня |  Відновила діяльність Києво-Могилянська академія. (1991) 
19 вересня |  Німецькі війська увійшли до Києва (1941) 

20 вересня |  Відкриття першого в Україні IMAX кінотеатру (2008) 
21 вересня |  Введене обов`язкове навчання української мови в школах 
1920 
21 вересня |  День винахідника і раціоналізатора 
21 вересня |  День фармацевта 
27 вересня |  Всесвітній день туризму 
27 вересня |  День вихователя і всіх дошкільних працівників 
28 вересня |  народився Василь Сухомлинський  
1918 

29 вересня |  народився Михайло Грушевський  
1866 
30 вересня |  Міжнародний день перекладача 
30 вересня |  Всеукраїнський день бібліотек 
 

В 2013-14 навчальному році до нашого дружнього шкільного колективу приєдналися молодші школярики-

першокласники: Влад Ашурі, Аліна Бондаренко, Данило Дорогий, Дядюсь Богдан, Юля Зайченко, Настя Куроченко, 

Тарас Новохацький, Настя Сироветник, Маша Самусенко.   

Їхньою другою мамою стане Дроваль Наталія Володимирівна.  

http://www.calendarium.com.ua/ua/den_znan
http://www.calendarium.com.ua/ua/zaprovadzheno_natsionalnu_ukrainsku_valyutu__grivnyu_1996
http://www.calendarium.com.ua/ua/zaprovadzheno_natsionalnu_ukrainsku_valyutu__grivnyu_1996
http://www.calendarium.com.ua/ua/den_biloi_tserkvi
http://www.calendarium.com.ua/ua/stvorenii_derzhavnii_ukrainskii_hor_imeni_g_verovki_1943
http://www.calendarium.com.ua/ua/stvorenii_derzhavnii_ukrainskii_hor_imeni_g_verovki_1943
http://www.calendarium.com.ua/ua/urochiste_vidkrittya_kiivskogo_politehnichnogo_institutu_1898
http://www.calendarium.com.ua/ua/urochiste_vidkrittya_kiivskogo_politehnichnogo_institutu_1898
http://www.calendarium.com.ua/ua/den_fizichnoi_kulturi_i_sportu
http://www.calendarium.com.ua/ua/den_ukrainskogo_kino
http://www.calendarium.com.ua/ua/mihailo_dragomanov
http://www.calendarium.com.ua/ua/vidnovila_diyalnist_kiievomogilyanska_akademiya_1991
http://www.calendarium.com.ua/ua/nimetski_viiska_uviishli_do_kiieva_1941
http://www.calendarium.com.ua/ua/vidkrittya_pershogo_v_ukraini_imax_kinoteatru_2008
http://www.calendarium.com.ua/ua/vvedene_obovyazkove_navchannya_ukrainskoi_movi_v_shkolah_1920
http://www.calendarium.com.ua/ua/vvedene_obovyazkove_navchannya_ukrainskoi_movi_v_shkolah_1920
http://www.calendarium.com.ua/ua/den_vinahidnika_i_ratsionalizatora
http://www.calendarium.com.ua/ua/den_farmatsevta
http://www.calendarium.com.ua/ua/vsesvitnii_den_turizmu
http://www.calendarium.com.ua/ua/den_vihovatelya_i_vsih_doshkilnih_pratsivnikiv
http://www.calendarium.com.ua/ua/vasil_suhomlinskii
http://www.calendarium.com.ua/ua/mihailo_grushevskii
http://www.calendarium.com.ua/ua/mizhnarodnii_den_perekladacha
http://www.calendarium.com.ua/ua/vseukrainskii_den_bibliotek

