ВСТУП

Зима - незвичайний час. Все оповито таємничістю
і передчуттям величезних свят. А де свята, там і
веселощі, пригоди і подарунки. Дім наповнюється
пахощами ялинки, світлом мерехтливих вогнів і
очікуванням справжнього дива. Зиму із її святами дуже
люблять
діти, адже у них вона асоціюється зі
сніжками, санками, подарунками ну і звичайно,
веселими канікулами. Різдво Христове – це одне з
найбільших християнських свят, яким усі віруючі
люди вшановують Сина Божого Ісуса Христа. Він
прийшов на землю, щоб показати людям істинне
милосердя, навчити пробачати, показати їм правильний
шлях у житті. В Різдвяну ніч трапляються різні казкові
пригоди. Учасниками цих пригод є діти, які потім
згадують та розповідають свої цікаві пригоди в родині,
в класі та своїм друзям. Таким чином в них
виховується любов до народних традицій, сімейних
обрядів та їх збереження для майбутніх поколінь.
Цікавими різдвяними історіями поділилися
учасники у своїх творчих роботах.
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Олександра Боднарюк
учениця 4 – А класу
Мигівського НВК –
опорного закладу
Зима-казкова
пора
року. Морозним подихом
вона зачаровує природу.
Зима дарує нам чудові свята – Новий рік, Різдво та Водохреща.
Моя Новорічно – Різдвяна історія розпочалася напередодні
Нового року, коли прийшла пора канікул. Наша сім'я традиційно
готувала будинок до святкування. Ми прикрашали нашу
красуню-ялинку і весь будинок різнокольоровими ліхтариками,
які миготіли і приносили всім задоволення. Я з нетерпінням
чекала новорічних виступів і розваг.
1 січня діти нашого села зійшлися до Будинку культури,
ми там співали, танцювали і веселилися.
У моєму селі шанують і дотримуються традицій. Всі сім'ї 6
січня готують святкову вечерю на Святий вечір. Дітки ходять
від хати до хати колядувати. І я разом із сестричкою Ксенією
ходила колядувати, прославляти Ісуса Христа і вітати
односельців зі святом.
Коляда « Весела новина»
Радуйтеся всі люди
Радість з неба нам іде
Приспів:
Веселая нам новина
Породила Діва Сина,
Марія! Марія! Марія!
Ступив до нас з висоти .
Щоби міг нас всіх спасти.
Приспів:
Прийшли до нього три царі,
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Поклін дають, кладуть дари
Приспів:
А пастирі дають хвалу,
Прийми від нас, Христе царю.
Приспів:
Алилуя заспіваймо,
Діву чисту вихвалюймо.
Приспів:
А ще цього ж дня наш колектив « Зіроньки» вітав людей,
які приїхали на відпочинок на Гірськолижний комплекс. Їм було
дуже цікаво слухати наші колядки. Хоч і на вулиці було
холодно, але ми колядували і нам було дуже радісно.
Уже є традицією, що учні Недільної школи виступають у
церкві на Різдво. Люди із задоволенням слухають дитячі
колядки.
8 січня були незабутні події у моєму житті. Спочатку наш
колектив Будинку культури брав участь у коляді у місті
Вижниці. Туди з'їхалося багато колядників нашого району. А
потім ми виступали у Національному парку у Берегометі, де
проводилося дивовижне свято «Колядок». Нам було цікаво
послухати інших учасників і самим заколядувати.
11 січня всі учні Недільної школи поїхали до Собору
«Різдва Христового» у Чернівці, щоб там заколядувати, а після
цього Отець Анатолій зробив нам приємний подарунок. Ми
побували біля великої ялинки і поспілкувалися з Дідусем
Морозом і Снігурочкою.
На другий Святий вечір , після святкової вечері ми ходили
щедрувати
Ось і підійшли до завершення Різдвяні свята. І щоб їх
запам'ятати на довго, ми з татусем вирішили , зліпити
Снігурочку з Дідусем Морозом, довго працювали і ось, що
вийшло.
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Ще між виступами ми їздили на санчатах, ковзанах, грали
в сніжки, розважалися .
Ось така насичена, цікава, бурхлива історія відбулася
цього року. Вона принесла мені багато чудових і незабутніх
емоцій.
Іванна Остафійчук
учениця 2- Б класу
Мигівського НВК –
опорного закладу
Я ходила у щедрівку
з братом Андрієм і сусідом
Сашком. Мені було дуже
весело ми перебиралися і
були щасливими. Гралися,
падали у сніг, веселилися, зустрічали інших щедрівників.
Щедрувати ходили до сусідів і до рідних, вони за щедрівку
платили гроші, де ми газдів віншували, бажали їм здоров’я,
щастя, благополуччя у сім’я, і щоб дочекали нарік Різдвяних
свят.

Ксенія Писарюк
учениця 4 – Б класу
Мигівського НВК –
опорного закладу
РІЗДВЯНА ІСТОРІЯ
Взимку, коли сніг
вже давно вкрив своєю
ковдрою подвір’я та стріхи
хат, коли чудернацькі коштовні візерунки прикрашають вікна
осель, у нашій країні відзначають два найбільші свята – Новий
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Рік та Різдво. Ці свята пов’язані з великою кількістю традицій та
народних звичаїв.
Кожна родина прикрашає свою оселю кольоровими
кульками, гірляндами. В моїй родині ми всі разом одягаємо
ялиночку, кожного року наша красуня вбрана в певний колір.
Цього року золотисто – червона. Ми з братиком з нетерпінням
чекаємо приходу Діда Мороза з його подаруночками.
На цьому зимова казка не закінчується, через кілька днів
Різдво. Це свято для мене не менш веселе. До вечері ми готуємо
традиційні страви, яких неодмінно повинно бути дванадцять. І
ми збираємося усією родиною за святковим столом. Потім,
ввечері, за сімейною традицією ми йдемо на вечерю до бабусі і
дідуся, де збирається вся наша велика дружня родина. Після
цього я та моя сестричка Олександра збираємось у коляду.
Цього року ми обійшли багато домівок і намагалися донести
людям частинку Різдвяного духу. Ми знали багато колядок і ось
одна із них, яка мені найбільше припала до душі.
«Пречиста Діва Сина породила»
Пречиста Діва Сина породила. Ой рано!
Ой рано – раненько, радуйся, земленько.
Христос народився (2)
Ангели співають, пастирям звіщають:
Слава на небі
Слава на небі, а спокій на землі,
Всім людям спасіннє (2)
А за блиском зорі, ідуть в покорі
Три славнії царі!
Три славнії царі і приносять дари
Христу в офіру (2)
І ми також нині, Ісусу Дитині
Поклін всі віддаймо!
Поклін всі віддаймо, його прославляймо
Щирим серцем та чистим (2)
5

Пречиста Діва Сина породила. Ой рано!
Ой рано – раненько радуйся земленько.
Христос народився.
Пречиста Діва Сина породила. Ой рано!
Ой рано – раненько радуйся земленько
Христос народився (2)
Наступного дня ми всією родиною йдемо до храму
Божого, де я та інші учасники Церковної школи, розповідаємо
вірші, колядуємо колядки, вітаючи людей з Різдвом Христовим.
Найбільш пам’ятним для мене була поїздка з колективом
будинку культури до Вижниці на фестиваль колядок, та до
національного природного парку «Вижницький», де ми
колядували з групою, а також виступили вдвох з сестричкою
Олександрою по запрошенню Лідії Володимирівни Головатюк,
яка працює в національному парку. Для мене цей виступ мав
особливе значення, адже саме так я змогла проявити себе,
займаючись улюбленою справою. Я отримала масу задоволення
спостерігаючи, як люди із захопленням підспівують давно
відомі їм ще із дитинства колядки. Це не просто спів, чи якась
розвага – це спосіб нагадати людям про їхнє коріння, традиції та
звичаї, які нажаль люди почали забувати, перетворюючи свята в
просто буденність.
10 січня моя Різдвяна подорож тільки набирала обертів.
Всі дітки з церковної школи разом з Отцем Анатолієм та його
дружиною Маєю Юріївною їхали в місто Чернівці в Собор
Різдва Христового, до якого з’їдаються люди з усієї області, щоб
просто порадувати та привітати один одного колядуючи колядки
та прославляючи Ісуса Христа.
Ще не встигли прийти свята, як скоро вони відійдуть.
Хрещення Господнє завершальне свято в моїй історії.
Святкування цього свята мене завжди дивувало. Маленькою я
ще не розуміла, чому ми йдемо до річки, чому Священик
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святить її, а найдивнішим для мене були люди, які в таку погоду
купалися в крижаній воді. Мама розповіла мені про походження
цього свята, його значення та святкування його нашими
предками. Мене надзвичайно вразила колоритність різних
звичаїв, тому я почала приймати участь в усіх традиціях цього
дня.
Першим кроком стало щедрування, коли з моєю
сестричкою Олександрою вивчали щедрівку я вдумувалася в
кожне слово з пісні, тому для мене щедрування не просто співи
– це нагадування про те, що колись давно Ісус Христос прийняв
хрещення так само, як і я приймала його. І звичайно вечеря, як
без неї? Дванадцять страв приготовлених моєю матусею по
давніх звичаях, навіювали мені казковий настрій та трішки
смуток, розуміючи, що моя чарівна Різдвяна історія підходить
до закінчення.
Не встигла і оком моргнути, як вже кінець. Я дякую всім,
хто супроводжував мене в цій подорожі, створюючи для мене
безцінні спогади та чудові емоції.
І ось я вже повна сил та енергії хочу повернутися в школу,
щоб якомога швидше поділитися своїми враженнями
однокласниками та почути їхні Різдвяні історії.
Марія Пріньковська
учениця 4-А класу
НВК «Берегометська гімназія»
МОЯ РІЗДВЯНА ІСТОРІЯ
Різдво – це одне з
найбільших
християнських
свят у році. А починається
воно зі Святої вечері, коли з появою на небі першої вечірньої
зірки, яка сповіщає про народження Сина Божого, за святковими
столами з дванадцятьма традиційними пісними стравами
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збираються українські родини. На Різдво від хат до хати ходять
колядники, вітають господарів, засівають оселі зерном та
прославляють народження Божого Сина.
«У Святвечір»
У Святвечір на хмаринці
Гралось янголятко
А потому наодинці
Вчило три колядки.
Підбивать на нічку стало
Кулачком перинку –
Чи то пір’я вилітало,
Чи то сніг з хмаринки.
Стало зайцю замітати
Стежечку до хати, Попросив він в янголяти
Хмарку не чіпати.
- Добре, зараз перестану, Й мило позіхнуло …
На хмаринці в ніч Різдвяну
Янголя заснуло.
Цього року ми з моїми батьками разом святкували Різдво.
В нас на столі було дванадцять українських пісних страв, які
символізують дванадцять Апостолів Ісуса Христа. Також я
виконувала колядку:
Ясна зоря всьому світу звістила,
Що Пречиста Діва Сина зродила.
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У вертепі між битляти на сіні
Стелить Мати постіль-ложе Дитині
Під голівку стелить зілля пахуче,
Щоб не гризла та солома колюча,
Бо у неї для Дитинки малої
Ані пуху, ні перинки м’якої.
Як почули те знадвору пташата,
Як клопоче бідна Мати Дитяти,
Позлітались, позносили по пір’ячку
І стелили теплим пухом солому.
Ось таким чином ми прославляємо Ісуса Христа. Я дуже
люблю відзначати Різдво.
Давним-давно жінка на ім’я Марія і чоловік на ім’я Йосип
збиралися одружитися. Марія і Йосип були хорошими людьми,
які робили те, чого хотів від них Бог. Одного дня Марії явився
ангел і сказав їй, що у неї народиться немовля! Ангел сказав, що
вона має назвати немовлятко Ісусом. Ця дитина буде Сином
Бога, Спасителем.
Марія та Йосип мали вирушити в містечко під назвою
Віфлеєм, щоб сплатити податки. Містечко було переповненим.
Тож Марія і Йосип провели ніч у місці, де тримали тварин. Тієї
ночі народилося немовля Ісус!
У небі з’явилася нова зірка. У полях неподалік за вівцями
наглядали пастухи. Прийшли ангели і сказали пастухам, що
народився Спаситель. Пастухи пішли, щоб знайти дитятко Ісуса
і поклонилися Йому. У далекому краї мудреці побачили нову
зірку. Вони знали, що то був знак, що народився Спаситель.
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Вони йшли за зіркою, доки не знайшли Ісуса. Вони дали Йому
подарунки і поклонилися Йому. Коли мудреці відбули, Йосипу
явився ангел. Ангел сказав, що поганий цар хотів зашкодити
Ісусові. Ангел сказав, що їхня сім’я має переселитися до Єгипту,
щоб убезпечити себе. Йосип, Марія та Ісус жили в Єгипті до
того часу, поки не стало безпечним повернутися в Ізраїль. Ісус
виріс у містечку, яке називалося Назарет. Він навчився всьому,
що Йому було потрібно, щоб бути нашим Спасителем. Він
завжди дотримувався Божого плану щодо Нього.
Аріна Ютіш
учениця 4 – А класу
Мигівського НВК –
опорного закладу
РІЗДВЯНА ІСТОРІЯ
Є таке дуже добре
повір'я, що в різдвяну ніч,
коли на небі загоряється
перша зірка, на землю з
неба спускаються янголи.
Але їх ніхто не помічає, тому що всі люди поспішають у своїх
справах. А вночі, коли всі сплять, маленькі крилаті янголята
прилітають в домівки. Ані закриті вікна, ані стіни, ані дах для
них не перешкода. І в кожній хаті вони залишають подарунки.
Але це непрості подарунки, їх не можна побачити, але можна
відчути. Це: трішки доброти, мішечок щастя, жменька здоров'я,
шматочок везіння, глечик радості чи кухлик, наповнений
доброю вдачею. Тобто те, чого в цьому будинку не вистачало.
Загалом, потроху чогось доброго залишають янголята в
кожному будинку. Після цього всі в домі починають жити
краще, якщо, звісно, вони повірять в різдвяне диво і дуже-дуже
захочуть цього.
Я завжди з нетерпінням чекаю Різдва і Святої вечері перед
чарівною різдвяною нічкою. Вивчаю колядки та виконую їх для
своїх рідних і близьких. Моя улюблена різдвяна пісня така:
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Дуже радісно сьогодні
Серденьку моєму,
Народився Син Господній
В місті Вифлиємі.
Чи ви чули цю новину?
То ж не гайте часу,
На всю нашую Україну
Прославляйте Спаса.
А я Спаса полюбила,
Що мала, нічого,
Серце радісно забилось,
Слава, слава Богу.

2 рази

2 рази

2 рази

Кличе всіх Він за собою Поспішайте люди!
Хто з Ним житиме в любові,
Той безсмертним буде!

2 рази

Олександра Токар
учениця 2- Б класу
Мигівського НВК –
опорного закладу
Кожного року ми
усієї
родиною
з
нетерпінням
чекаємо
Різдвяних
свят.
Ми
заздалегідь готуємося до
Святого вечора. Для нас
це родинне свято. Ми
святкуємо його разом з моїми бабусями і дідусями.
Разом з братиком допомагаємо мамі підготувати святкову
вечерю з 12 страв.
Ввечері я з братиком йдемо колядувати. Зазвичай ми
йдемо колядувати до нашої бабусі. Вона пригощає нас
смачними солодощами.
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Ввечері вся наша родина збирається за святковим столом.
Різдвяні свята – одні із найулюбленіших свят, яких з
великим нетерпінням я завжди чекаю.
Олександра Гаврада
учениця 4 – А касу
Мигівського НВК опорного закладу
Одним із найкращих
релігійних свят для мене
є Різдво. І це не
випадково, адже саме в
цей період родився Ісус
Христос,
який
несе
людям любов, радість,
добро… До цього свята готується кожна християнська родина, і
його з нетерпінням чекають діти, тому що саме в цей вечір
відбуваються неймовірні історії.
Наша сім’я теж кожен рік готується до Святвечора:
готуємо кутю, варимо, печемо різні смаколики, накриваємо
стіл… Але цього року вже на рік старшими стали братик і
сестричка, тому ми вирішили поїхати в гості до дідуся і бабусі.
Вони живуть в селі Вовчинець. Отже, повечерявши, ми поїхали
до них у гості.
Я ніколи не забуду цієї подорожі. Зима – це чудова пора
року, але цього вечора вона була надзвичайною. Ми залишили
своє село і стали підніматися вгору. Це все не можна описати,
що ми побачили. Небо всіяне зорями. Скрізь непорушно стоять
дерева, вкриті снігом, який блищить, всі будинки у святкових
вогниках, біля багатьох стоять красуні-ялинки, а у повітрі
відчувається святкова атмосфера. А сніг падає і падає …
Казковий вечір. Ми не можемо відвести очей від цієї краси.
Але раптом пролунали слова колядки, які повернули нас
у дійсність:
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Нова радість стала,
Яка не бувала:
Над Вертепом звізда ясна
Увесь світ осіяла.
Де Христос родився,
З діви воплотився…
І тут ми побачили гурт дітей, які колядували біля
будинків. Ось так непомітно ми приїхали до будинку бабусі й
дідуся. Вони на нас уже давно чекали. Коли ми зайшли в дім, то
побачили святковий стіл, на якому було дванадцять Різдвяних
страв. Після вечері на нас чекали подарунки. Але дідусь сказав:
- У нас є ще один подарунок для вас, хочете побачити?
- Звичайно, - хором відповіли ми.
- Тоді одягайтеся і виходьте на вулицю.
Ми були заінтриговані, коли одяглися й вийшли на двір,
дідусь повів нас до хліва – від несподіванки ми остовпіли. Тут
ми побачили маленьке телятко, яке стояло на тоненьких ніжках.
Воно було червонуватого кольору, а на чолі була біла пляма,
немов зірочка. Ми кинулися по сіно для немовляти…
Ось таке диво сталося цього Різдва.
Марина Білівська
учениця 6-А класу
НВК “Берегометська гімназія”
ПОРЯТУНОК НОВОГО РОКУ
Наступає Новий рік! І ось на Південному полюсі Дід
Мороз вже хотів летіти в світ людей, як він захворів. Дід Мороз
не міг довірити цю важливу справу Снігурочці. Він попросив у
неї, щоб вона принесла йому ліки. Вона спитала: “Де взяти ці
ліки?” А Дід Мороз відповів, що ці ліки знаходяться у світі
людей і тобі треба знайти чарівний ліс, і посередині цього лісу
знаходиться чарівна ялинка. Тобі треба зірвати з неї хвоїнки,
зварити цілюще зілля і принести мені. Але знай, що у тебе є
один день. А якщо ти не принесеш зілля, то діти залишаться без
подарунків!
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Снігурочка поспішала у світ людей. Вона сіла у сани Діда
Мороза і полетіла. Вона прилетіла у світ людей і почала шукати
чарівний ліс. Снігурочка довго блукала, але знайшла його. Вона
зайшла у той ліс і почула, як щось зашелестіло у кущах. Вона
сховалася за деревом і сиділа тихенько. Снігурочка побачила,
що за кущем був вовк і сильно злякалась, що аж полізла на
дерево. Вона дочекалася поки він піде і злізла з нього. Далі вона
пішла шукати чарівну ялинку. Снігурочка заходила в ліс все
глибше і глибше, але не могла знайти ялинку. Вона дійшла до
середини лісу, а там стояла, гарна, прекрасна ялинка. Вона
зірвала з ялинки її хвоїнки і взяла хвоїнки для зілля.
Снігуронька повертаючись назад до санів помітила гарну
білочку, яка вміла танцювати і взяла її з собою і полетіла до
Діда Мороза. А на південному полюсі її вже забарилися чекати.
Дід Мороз коли побачив іі дуже зрадів, що вона принесла йому
ліки. Снігурочка зварила зілля і дала дідусеві, а він через деякий
час підвівся з ліжка на ноги і поспішив летіти у світ людей
дарити дітям подарунки. І ось так врятували Новий рік!
Олександр Романюк
учень 4 – А класу
Мигівського НВК –
опорного закладу
Різдво – це народження
Ісуса Христа . Різдво Христове це
родинне свято, тому що я звик
святкувати його з батьками і
сестрою.
Приготування до Різдва у
мене починається завжди зранку.
Мама займається приготуванням
різноманітних, смачних пісних
страв, і обов'язково готуємо кутю
з горіхами та халвою, на столі в нас має бути дванадцять страв,
під скатертиною, ми ставимо сіно, часник і купюри, кажуть, що
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так годиться. Коли трохи смеркає, на небі з'являється перша
зірка, ми сідаємо всією родиною вечеряти, з першу ми
запалюємо свічку, промовляємо молитву, дякуємо Ісусу, що
прожили ще один рік і щоб допоміг дочекати на рік в здоров'ї і
щасті. Тоді починаємо коштувати спочатку кутю, а потім всі
страви.
Після вечері ми з друзями йдемо колядувати, прославляти
Ісуса Христа. Ми заходимо до наших знайомих, або знайомих
батьків. І колядуємо, щоб вони раділи народженню Ісуса
Христа. Це свято для всіх людей дуже радісне, всі його чекають
з року в рік. Тому це найулюбленіше свято моєї родини.

Дарина Клим
учениця 2- Б класу
Мигівського НВК –
опорного закладу

ЯК Я КОЛЯДУВАЛА
На Різдво я разом з
братиком Тарасом ходили
колядувати. Як зійшла
перша зірка на небі ми
проколядували
вдома.
Потім пішли до бабусі, там
нас обдарували ананасами,
мандаринами і ще одним
смачним, новим для нас фруктом – помилою. Прабабуся дала
нам гроші.
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Ангеліна Стражир
учениця 4 – Б класу
Мигівського НВК –
опорного закладу
МОЯ РІЗДВЯНА ІСТОРІЯ
Ось
і
настали
довгоочікувані різдвяні свята.
Перше різдвяне свято – це
святий вечір. З появою першої
вечірньої зірки ми накрили
святковий стіл – Святу вечерю.
На столі було дванадцять страв,
і ми з всією сім’єю сіли за
святковий стіл. Після святої
вечері всі помолилися і встали за столу. До мене прийшли
подруги і ми з ними взяли звідну і пішли колядувати. Нас було
четверо. Ми ходили від хати до хати, прославляти Ісуса Христа,
і вітати всіх людей з народженням Ісуса Христа. Ми колядували
дві колядки, одна із них «Хай Ісус мале дитя»
«Хай Ісус мале дитя»
Ми прибули, господарю,
До вашої хати,
Хочемо Вам, господарю,
Заколядувати!
Приспів: (2рази)
Хай Ісус, мале дитя,
Благословить Ваше життя,
Щоб Ви в мирі проживали
І біди не знали!
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А чи знаєш, господарю,
Що Бог народився?
У вертепі на соломці
Сам Ісус явився!
Приспів (2)
Ми же будем, господарю,
Від вас відходити
І рож денного Ісуса
Будемо просити!
Приспів (2 рази)
Друге Різдвяне свято – це Різдво. На Різдво ми з мамою
ходили до церкви на службу Божу. У церкві я співала пісні і
колядки. Прийшовши додому ми сіли їсти і трішки лягли
відпочити. Коли почало вечоріти зібралася вся наша родина і
родини наших сусідів і всі ми пішли колядувати. Наші родичі
колядували, а ми їм допомагали. Нам було дуже весело. Після
закінчення колядок ми пішли до моєї подруги додому. Та ми
сиділи, їли, співали колядки, пісні, сміялися. Нам було дуже
весело і радісно.
13 січня у нас була Маланка. Ми ходили маланкувати.
Батьки надівали маски і теж всім нам було весело.
18 січня у нас був другий Святий вечір. Ми знову з
друзями ходили щедрувати, а також йшли на гірськолижний
комплекс. Там було дуже весело й цікаво.
Ось так я провела різдвяні свята!
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Анна Григоряк
учениця 5-Б класу
Вижницької ЗОШ І-ІІІ ст.
імені Ю.Федьковича
РІЗДВЯНА ІСТОРІЯ
Протягом року є дуже багато
різних свят. Але найкращими для мене є Різдво Христове. У цей
день два тисячоліття тому народився Син Божий
Ісус
Христос. Символом вічного світу, щастя і радості, що прийшли
разом із Христом, є вічнозелена прикрашена ялинка. Верх її
увінчаний прекрасною зіркою - у пам'ять про Вифлеємську
зірку. Гілки прикрашені різнобарвними кулями, фігурками,
крихітними ліхтариками та безліччю цукерок.
Ми живемо в місті, де всіх традицій не додержуються. Але
на Святвечір уся наша велика родина збирається у моєї бабусі в
селі. Там на ці свята дуже цікаво та весело. Бабуся готує Святу
вечерю. Це дванадцять пісних страв, які символізують
дванадцять апостолів. Найважливіша страва на столі - це кутя.
Готується вона з пшениці, додається мак, горіхи, родзинки і
запашний мед. Бабуся завжди каже нам, що це їжа Бога. Крім
куті на столі завжди є риба, голубці з грибною підливою, пироги
з капустою, картоплею. Їжу можна запивати узваром - компотом
із сухофруктів. На десерт бабуся подає смачні пухкі пампушки з
вишенькою всередині.
Я разом з іншими дітьми з нетерпінням дивилися у вікно,
чекаючи появи першої Вифлеємської зірки. Як тільки вона
з’явиться на небі, ми радісно сповіщаємо про це всім.
Починається Святвечір.
Перед вечерею завжди запалюємо воскову свічку і разом
молимося. Цей момент дуже хвилюючий. Потім сідаємо вже за
стіл і починаємо вечерю.
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В Різдвяну ніч до самого ранку прийнято колядувати. От і
ми, усі діти, після Вечері зібралися, взяли з собою зірку і пішли
від хати до хати сповіщати людям про народження Ісуса Христа
та прославляти Його у колядках.
Ми знаємо дуже багато колядок, але найулюбленіша – ця:
В глибокій долині
Сталася новина,
То Пречиста Діва Мати
Сина породила.
(2)
А як породила,
Та й стала співати:
"Люляй, люляй, мій синочку,|
А я буду спати."
(2)
"Мамо моя, мамо,
Зажди хоч хвилину,
Бо я іду на небеса,
Принесу перину".

| (2)

"Ой сину, мій сину,
Де ж ти таке годен,
Іще нема три години,
Як Ти ся народив".

|
| (2)

"Мамо ж моя, мамо,
Годен же я, годен.
Я сотворив небо й землю |
Поки ся народив".
| (2)
Морозець щипав нас за щічки, білий пухнастий сніжок
рипів під ногами, а ми все ходили від хати до хати. І було нам
так весело та радісно, що ми навіть не відчували тріскучого
19

морозу, лапатий сніг, що сипався з неба, нам не заважав. Так ми
ходили допізна, але все одно прийшов час іти додому. Весело
сміючись, ми наблизились до хвіртки біля бабусиного будинку.
Раптом біля східець я помітила якийсь маленький клубочок.
«Дивіться, дивіться! Що це там?» - закричала я. Всією юрбою
ми обережно наблизились до клубочка. Придивились, а то
крихітне кошеня, яке від холоду навіть не могло вже ні нявчати,
ні рухатись. Ми обережно взяли його на руки і занесли до хати.
Поволі кошеня відігрілось. Я налила в мисочку молока і воно
ледь-ледь язичком спробувало попити. Потім зробило ще
декілька спроб. Мама та бабуся не були проти, щоб я залишила
кошеня собі. Адже я так давно мріяла про це. Воно було
справжнім дивом, моїм Різдвяним подарунком!
У бабусі ми ще залишались на усі свята. Також всі разом
ми ходили щедрувати. Співали ми усі разом дуже відому
щедрівку:
Щедрик, щедрик, щедрівочка,
Прилетіла ластівочка,
Стала собі щебетати,
Господаря викликати:
– Вийди, вийди, господарю,
Подивися на кошару,
Там овечки покотились,
А ягнички народились.
В тебе товар весь хороший,
Будеш мати мірку грошей.
Хоч не гроші, то полова,
В тебе жінка чорноброва.
Щедрик, щедрик, щедрівочка,
Прилетіла ластівочка.
Після веселих і радісних свят ми, разом з кошеням поїхали
додому. І відтоді у нас вдома стало набагато веселіше. Я
доглядаю за Мурчиком, а він дарує мені свою ласку.
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Даниїл Стратій
учень 4-Б класу
Мигівський НВК –
опорного закладу
РІЗДВЯНИЙ СОН
Я як і всі з нетерпінням
чекав Різдва Христового. Ми
вже
давно
за
сімейною
традицією святкуємо його у
дідуся та бабусі, що живуть в
Берегометі. Так було і цього
разу. Я лежав на дивані в
очікуванні свята. На кухні
тріскотіла ватра створюючи
передріздвяну атмосферу, а мої очі раптово заплющились і я
поринув у глибокий сон, здавалось, глибший за океан.
І бачу я увісні невеликий зелений острів серед безмежних
водних просторів, а над ним яскраві жовто-червоні вогні своїми
кінчиками малюють аж до небосхилу під акомпанемент
гуркотливого вулкану.
За формою острів нагадував якусь загадкову істоту.
Нарешті, мій сон почав мене опускати на цю невідому землю. І
ось мої ноги відчули під собою тверду поверхню. Навколо
густий ліс з ніжними орхідеями і високими папоротями та
безліччю різних комах і плазунів.
Тут не було чути різдвяної гучної коляди, але
різнокольорові краби раз по раз здійснювали святкові марші. Не
вже у них таке Різдво? Раптом подумав я. А де ж зима, люті
морози і смачна кутя?
Несподівано, невідома сила виштовхнула мене із густого
тропічного лісу. Перед моїми очима з’явився інший світ – світ
цивілізації хоча і не великої. Невеликі чепурні будинки
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прикрашені загадковими фігурками, а навколо них невеликі за
зростом люди співали й танцювали та так ніби колядували. На
найбільшій споруді легенько хитався від вітру синьо-зелений
прапор з білими зірками, що нагадували зірку Давида та
силуетом птаха, напевно тутешнього.
Мене помітили, наступила мертва тиша, мою голову
погладила ніжна тепла рука. Це була рука моєї матусі. Данику
прокидайся, час вечеряти.
Це був сон… Зрозумів я, але мій погляд чомусь зупинився
на прапорі. Я квапливо побіг у свою кімнату і дістав
географічну енциклопедію,де й знайшов відгадку. Це був Острів
Різдва у Індійському океані, який належить Австралії. Тут
проживає всього 1402 людини. Дві третини острова –
національний парк.
Чому він отримав таку особливу назву? Відповідь знайшов
у Вікіпедії.
Цей острів був відкритий англійським капітаном Вільямом
Майнорсому 1643 році в день Різдва Христового.
Ігор Одочук
учень 3 – Б класу
Мигівського НВК –
опорного закладу
Кожного року вся
малеча і я з нетерпінням
чекаю
Нового
року.
Новорічна
ніч
сама
таємнича, сама казкова і
непередбачувана. У цю
казкову ніч я завжди
чекаю багато подарунків, поздоровлень і смачних страв. Новий
рік вважається самим сімейним, теплим та радісним святом.
Особливо чекають це свято діти, адже саме їм Дідусь Мороз
приносить багато цікавих подарунків. Всюди лунають святкові
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дзвіночки. У будинках одягають новорічні ялинки, які разом з
Дідом Морозом та Снігуронькою є найголовнішими символами
Нового року.
Кожного року і цього року я старанно писав Дідові Морозу
свої прохання про подарунки. Старався бути чемним і добрим як
у школі, так і вдома. Ми підготували святковий стіл. До нас
прийшли гості, які нам подарували подарунки.
І ось, нарешті, настала північ, а з нею Новий рік. Ми
привітали один одного та побажали щастя та здоров`я. А погані
думки та звички залишили в старому році.
А вранці, коли я прокинувся, то під ялинкою знайшов
найочікуваніший подарунок. Новий рік – це моє улюблене
свято.
Денис Богданюк
учень 4 – А класу
Мигівського НВК –
опорного закладу
Різдво це казкова
пора. Різдво це час чудес.
Майже з кожним в цей день
трапляється щось цікаве. Це
може бути не диво, але
щось чого ти абсолютно не
очікуєш. Ось я не став винятком у цей світлий день. Свою
різдвяну історію я почну з невеликої передмови, щоб було
зрозуміло, чому саме я вважаю незвичайною. Я дуже люблю
тварин. У нас в домі завжди були кішки, хом'яки, рибки. Але
одного разу, коли ми поїхали відпочивати, нам довелося
залишити кішку у сусідів. Можливості взяти з собою не було.
Ми всі дуже хвилювалися, як вона приживеться в новому
будинку як відреагує на нову (хоча тимчасову) господиню. Коли
через тиждень ми повернулися, то сусідка нам сказала, що
буквально через 2 дні після нашого від'їзду, кішка втекла, коли
сусідка виходила з дому забула закритий за собою двері. Наша
відпустка пішла нанівець. Ми всі страшенно засмутилися, але
сподівалися на те, що кішка все-таки повернеться додому.
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Відпочивали ми влітку. В серпні, з приходом осені, дощів ми
вже навіть перестали сподіватися, що наша улюблениця
повернеться додому. Настав грудень, випав сніг, на вулиці
похолодало. Ми всі страшенно переживали сподівалися, що
Сіму хтось прихистив, вона не мерзне на вулиці. Новий рік був
усім не в радість. Батьки хотіли подарувати мені іншого кошеня,
але я відмовився. Навіть улюблені м'які іграшки нова машинка
не змогла підняти мені настрою. от прийшло Різдво. В цей день
ми зазвичай завжди ходимо до бабусі на святкову вечерю. Того
року мені довелося туди йти, хоча бажання не було ніякого. Але,
коли ми повернулися додому в вечері, то хто б ви думали, чекав
нас біля дверей? Це була наша рідна улюблена Сіма. Вона була
брудна худа. У мене склалося враження, що вона на південь
ходила шукати нас, а коли не знайшла, то повернулася додому.
Описати нашу радість диво не можливо. Ми забули про свято,
про подарунки. Головним подарунком для нас стало повернення
улюбленої кішки. тільки наступного ранку мама мені сказала,
що це було різдвяне диво. Ви тільки подумайте, майже півроку
вона десь гуляла, саме в цей день повернулася до нас. Після
цього випадку Сіма більше близько не підходить до вхідних
дверей, а ми, коли їдемо на відпочинок, завжди беремо з собою.
Вона, тільки знаючи, що на вулиці буде з нами, погоджується
туди вийти без обурення завзятості. Чудеса трапляються, а
особливо в Різдво. Головне вірити сподіватися. Мама каже, що
думки матеріалізуються. тепер я в це вірю.
«Добрий вечір тобі»
Добрий вечір тобі, пане господарю, радуйся!
Ой радуйся, земле, Син Божий народився!
Застеляйте столи, та все килимами, радуйся!
Ой радуйся, земле, Син Божий народився!
Та кладіть калачі з ярої пшениці, радуйся!
Ой радуйся, земле, Син Божий народився!
Бо прийдуть до тебе три празники в гості, радуйся!
Ой радуйся, земле, Син Божий народився!
А той перший празник – Рождество Христове, радуйся!
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Ой радуйся, земле, Син Божий народився!
А той другий празник – Святого Василя, радуйся!
Ой радуйся, земле, Син Божий народився!
А той третій празник – Святе Водохреща, радуйся!
Ой радуйся, земле, Син Божий народився!
Хай святкує з нами вся наша родина, радуйся!
Ой радуйся, земле, Син Божий народився!
Вся наша родина, славна Україна, радуйся!
Ой радуйся, земле, Син Божий народився
Юлія Поваляєва
учениця 3 – Б класу
НВК «Берегометська гімназія»
ІСТОРІЯ ПРО НОВИЙ РІК
Одного чудового ранку, напередодні Нового року, я зі
своїм братиком, сестричкою та бабусею пішли до лісу. Нам
потрібно було обрати чарівну красуню – ялиночку, яка б
прикрашала нашу оселю.
Надворі йшов тихесенько сніжок, дув морозний вітерець і
у нас швидко почервоніли щічки. Дорогою я зі своїм маленьким
братиком та сестричкою гралися в сніжки. Так поступово
дійшли до лісу. Там було тихо і гарно, неначе в казці. Крокуючи
між заспаних дерев ми побачили її, нашу маленьку, гарненьку
ялиночку!
Вона була тендітна і пишна, немов королева. Посадивши
її на наші санчата, ми з бабусею повезли ялиночку додому. На
прощання з лісом до нас вибігла білочка і ми пригостили її
горішками. Вдома, прикрасивши нашу королеву іграшками та
новорічними вогниками, чекали з нетерпінням Нового року.
Тоді ми всією сім’єю весело та всі разом почали
згадувати наш улюблений сімейний віршик про Новий рік.
Послухайте його і ви та повторюйте з нами:
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Дід Мороз червоний ніс
нам ялиночку приніс.
Нам лиш мить була потрібна
щоб прикрасить її, рідну.
А коли ми вранці встали
Все побачили й сказали:
В нас сьогодні вдомі диво
все прикрашено красиво,
і тепер ми хочем Вас
запросити ще й до нас.
Ось так і закінчилася наша зимова пригода!
Новорічне свято
я дуже полюбляю
радості і щастя
я вам щиро бажаю.
Христина Клим
учениця 5 класу
Виженської ЗОШ І-ІІ ст.
«РІЗДВЯНА ІСТОРІЯ»
Новорічні
та
різдвяні свята для всіх
людей є особливими.
Адже в цей час люди
вірять в чудеса та дива,
здійсняються
найзаповітніші мрії. Це період певної магії ,яка поєднана з
реальністю.
Для моєї родини різдвяні свята є найулюбленішими та
особливими. Увечері шостого січня вся наша родина збирається
за святковим столом. Цей вечір називається Святим Вечором.
Дорогих подарунків ми один одному не даруємо, бо все вже
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подаровано на Новий рік. Моя мама готує 12 пісних страв.
Запаливши свічку та промовивши молитву «Отче наш», всі
сідають їсти спочатку кутю, а потім і інші блюда. Всією
родиною ми згадуємо померлих родичів. Моєю улюбленою
стравою є кутя. Адже вона дуже солодка та смачна. За вікном
лунає перша колядка. Це сусідські діти прийшли привітати мою
родину з народженням Ісуса Христа. Пізніше ,і я з моїм братом
Арсеном ідемо колядувати. Цього року ми вивчили нову для нас
,і дуже гарну коляду «Спи Ісусе,спи». Надворі справжня зимова
казка,випав пухнастий сніжок. При нічному освітленні він
блищить та іскриться, немов усипано безліччю дрібного
дорогоцінного каміння. Краса навкруги невимовна! Очей не
відірвати, все дивишся та радієш. А під вікнами будинків чути
дзвінкоголосих колядників. Справжня казка!
А в день Різдва Христового ми всією сім′єю вирушили до
церкви. Цього дня я чекала з нетерпінням. Я та мої
однокласники ретельно готувалися до цього величного дня. Ми
вивчили дві колядки «В небі зірничка» та «Дзень-дзелень». В
святі взяли участь 15 дітей. Ми колядували ,розповідали вірші.
В кінці свята священик нам подякував за змістовне дійство та
пригостив нас солодкими подарунками. В гості на Різдво
заведено кликати найближчих людей, адже це, перш за все,
сімейне свято. Тому у нас за великим святковим столом
збираються в цей вечір дорогі нам люди: бабуся, дідусь, мої
хрещені батьки. Наші посиденьки супроводжуються веселими
колядками та смачними стравами.
Різдво дуже зближує членів нашої великої родини. Я без
перебільшення можу сказати, що це моє улюблене свято.
«Спи, Ісусе, спи» (колядка)
Спи, Ісусе, спи, спатоньки ходи.
Я Тебе му колисати,
Пісеньками присипляти:
Люлі,серденько, люлі! (2)
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Спи, Лелійко, спи, головку склони.
Ту на рученьки Марії,
Бач, Вона Тебе леліє:
Люлі, серденько, люлі! (2)
Спи, Убогий, спи, рученьки зложи,
Йосифа ще не видати,
Несе хлібця Тоб ідати:
Люлі, серденько, люлі! (2)
Спи, Терпінє, спи, очка зажмури,
Не питай, що колись буде,
Що зготовлять хрест ти люди:
Люлі, серденько, люлі! (2)
Спи, Ісусе, спи, а Серце вітвори,
Най при Ньому спочиваю
Тут на землі і там в раю:
Люлі, серденько, люлі! (2)
Леся Матеюк
учениця 3-Б класу
НВК «Берегометська гімназія»
ПРИГОДИ МАЛЕНЬКИХ МАЛАНОК
Зі мною трапилася така пригода. Мене взяв на руки висока,
переодягнена маланка. Вона мене потрусила. А ще коли ми
маланкували, то прилетіла ластівочка. І спеціально для неї ми
маланкували сама таку співанку:
Щедрик, щедрик, щедрівочка,
Прилетіла ластівочка,
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Стала собі щебетати,
Господаря викликати:
– Вийди, вийди, господарю,
Подивися на кошару,
Там овечки покотились,
А ягнички народились.
В тебе товар весь хороший,
Будеш мати мірку грошей.
Хоч не гроші, то полова,
В тебе жінка чорноброва.
Щедрик, щедрик, щедрівочка,
Прилетіла ластівочка.
Тієї ночі ми побачили ще не одних маланок. Так в нас на
Україні називають переодягнених людей та дітей, які
прославляють Старий Новий рік . Серед них був також мій брат
Денис. Ох і налякалася ж тоді моя сестра. Вже разом із ними ми
прийшли до перехрестя дороги. Там було дуже гарне багаття,
яке хтось розпалив трохи раніше. Ми через нього стрибали. Всі
раділи, гомоніли і веселилися . Біля вогнища були ще й інші
переодягнені діти, які також стрибали.
Коли ми вже втомилися, то вирішили піти до моєї бабусі
Ніни. Ми побачили, що там є не тільки бабуся, а ще й приїхав
мій менший братик. Але він так налякався маланок, що швидко
втік в хату. Ох і насміялись ж ми. Мій рідний брат Денис
вирішив, що потрібно його заспокоїти, він підійшов та пояснив
все так, що Сашко більше не боявся, та ще й розвеселив його.
Крім веселощів ми ще й зама ланкували багато грошей.
Хочете вірте, ані – то перевірте !
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Богдана Дорубець
учениця 3-Б класу
НВК «Берегометська гімназія»
РІЗДВЯНА ІСТОРІЯ
Ввечері на Різдво люди ходять колядувати. Мені дуже
подобається це свято, адже тоді можна ходити колядувати,
маланкувати, щедрувати. Я навіть і сама ходила колядувати і
щедрувати. А маланкувати я не ходжу. Ось тому слухайте як я
ходила щедрувати.
Ми з усією родиною поїхали щедрувати. Там була така
заметіль! І ось ми з сестрою стали під вікном і почали
щедрувати. Коли ми співали , то мені побачився з лісу зайчик .
Він був такий веселий, що ви собі не уявляєте! І тепер ми
закінчили. Нам дали нагороду та пустили в дім. Там було дуже
тепло, нам накрили на стіл і ми почали розмовляти….
Після того з нами попрощалися і ми поїхали додому.
Скажіть, весело, а я вам ще не таке розкажу!
Слухайте , як ми колядували. Я з мамою та сестрою
вирішили, що обійдемо 4 хати. Пішли в першу заколядували і
нам дали нагороду, в другій так само, в третій нас пустили в
хату і дали попити. Ми там зігрілися і пішли далі. В четвертій
хаті так само як в хаті № 3 тільки нам дали ще мандарини.
Ось така коляда в нас на Україні!
Іван Мойсюк
учень 3 – Б класу
НВК «Берегометська гімназія»
РОДИННЄ СВЯТО
На Святий вечір ми приходимо до нашої бабусі Євгенії.
І там з усією родиною колядуємо різні старовинні
колядки. А потім я зі своїми сестрами: Даринкою і Жене,
ходимо колядувати до своїх родичів і сусідів.
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Ми колядуємо коляду, яка називається Нова радість стала.
Нова радість стала, яка не бувала:
Над вертепом звізда ясна світу засіяла.
Де Христос родився, з Діви воплотився,
Як чоловік пеленами у Бога повився.
Ангели співають «слава» восклицають,
На небеси і на землі мир проповідають.
Давид виграває, в гуслі ударяє,
Мелодійно і предивно Бога вихваляє.
І ми теж співаймо, Христа прославляймо,
Із Марії рожденного,
смиренно благаймо
-Ой ти , Царю-Царю,
Небесний Владарю,
Даруй літа, щасливіїсего дому господарю.
Даруй господарю, його господині,
Даруй літа щасливії
Нашій неньці Україні.
В мирі проводити, Тобі Угодити
І з Тобою в царстві Твоїм
На вік віків жити.
Христос ся рождає Славімо Його!!!
Марина Граб
учениця 3-Б класу
НВК «Берегометська гімназія»
РІЗДВЯНІ ТРАДИЦІЇ
У нас така традиція, що шостого січня після Святої
Вечері, діти йдуть колядувати. І я також вивчила колядку. Мені
було дуже приємно, що я беру участь у святкуванні і вітанні
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людей з Святим Вечором та Рождеством Христовим. Я вивчила
колядку, яку в дитячому віці колядував мій батько.
Пречиста Діва (2 р.) по світу ходила
В своїм животі (2 р.) Ісуса носила
Приспів:
Ой ішла ж вона (2 р.) через гай-ліщину
Побачила вона (2 р.) в пустелі хатину
Прийміть газдови (2 р.) нічку й ночувати
Пречиста Діва (2 р.) хоче спочивати
Іди ж Пречиста (2 р.) геть від мої хати
Бо я пущу псів (2 р.) будеш утікати
Приспів
У мене хата (2 р.) соломою вкрита
А в ній діточок (2 р.) повненько набито
Іди ж Пречиста (2 р.) до моєї стаєньки
Лягай, спочивай (2 р.) та вставай здорова
Як вийшов газда (2 р.) в опівночі з хати
Честь Богу хвала(2 р.) во високі гори
Вам газдови (2 р.) дай Боже здоров’я
Красива колядка, так? І взагалі, я дуже люблю колядки,
маланки та щедрівочки. Я звісно знаю багато маланок та
щедрівочки, але колядок найбільше.
Коли мені було лише п’ять років і я вивчила першу
колядку, мені було трішки соромно колядувати її, але потім я
побачила як це весело і вже не соромилася колядувати. А коли я
вже стала доросла, то я йшла до чужих людей і мені було дуже
страшно. Та я уявила, що біля мене колядують мама, тато та мій
братик і страх минув. А ви йдіть і не бійтеся колядувати,
маланкувати та щедрувати.
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