
 

 

Базарська трагедія 
17 листопада 1921 року неподалік полісь-
ких сіл Малі Миньки і Звіздаль (нині терито-
рія Житомирської області) фактично закін-
чився Другий Зимовий похід воїнів Україн-
ської Народної Республіки (Повстанської 
армії, командував якою генерал-хорунжий 
Юрко Тютюнник). Близько чотирьохсот 
козаків полягло в нерівному бою (їх похова-
ли в багатьох могилах біля згаданих сіл, 
частина з них була позначена, інші залиши-
лись невідомими), більше сотні вдалося 
пробитися і відійти, більше чотирьохсот 
потрапили у полон і були відправлені відно-
сно недалеко, а саме до містечка Базар. 
Полонені за наказом більшовицьких коман-
дирів майже всі були розстріляні, з них 359 
(іноді вказується, що дещо більше) — у 
Базарі. Сталося це 21 листопада. За пере-
казами місцевих жителів, що дійшли до 
наших часів, українські вояки відмовилися 
зректися України і присягнути червоним. Їх 
розстрілювали з кулеметів, але навіть па-
даючи, вони співали «Ще не вмерла Украї-
на!». Пісню, що нині є нашим державним 
гімном. І хто скаже, що це поразка? 
...Поховали їх тут же, в Базарі, у двох дов-
гих могилах, які викопали місцеві жителі. 
Але під страхом жорсткого покарання біль-
шовицька влада заборонила згадувати ці 
події та імена українських героїв. Проте в 
колах української еміграції пам’ять про 
Другий Зимовий похід жила. І в листопаді 
1941 року (час німецької окупації) під керів-
ництвом одного з провідників Організації 
Українських Націоналістів (мельниківців) 
Олега Кандиби-Ольжича могили розстріля-
них козаків у Базарі були означені, встанов-
лено хрест, пройшла велелюдна маніфес-
тація із вшанування героїв Базару. З повер-
ненням радянської влади, за розпоряджен-
ням її керманичів, хрест зрубали, місце 
поховання ніяк не вшановувалося. Проте 
місцеві мешканці не стали розкопувати 
могили під городи — залишалися свідки 
розстрілу, інші знали про нього з переказів.  

http://incognita.day.kiev.ua 
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МИ МАЄМО ПАМ’ЯТАТИ. . .  
Голодомор в Україні  
7 серпня 1932 року з'явилася постанова 
ВЦВК і РНК СРСР «Про охорону майна дер-
жавних підприємств, колгоспів і кооперативів 
та про зміцнення суспільної (соціалістичної) 
власності» («Закон про п'ять колосків»). Роз-
крадання майна колгоспів каралося розстрі-
лом, за «пом'якшуючих обставин» — позбав-
ленням волі на строк не менше 10 років. 18 
листопада 1932 року вийшла Постанова ЦК 
КП(б)У про заходи щодо посилення хлібоза-
готівель, згідно з якою за невиконання пла-
нів хлібозаготівель сільські господарства 
каралися натуральними штрафами. 26 лис-
топада у пресі з'явився наказ наркома юсти-
ції і генерального прокурора УРСР, в якому 
наголошувалося на тому, що «репресії є 
одним з потужних засобів подолання класо-
вого спротиву хлібозаготівлі». Після запро-
вадження всіх цих заходів і обмежень, вже 
на початок 1933 року більшість селян Украї-
ни залишилися без їжі. Апогей голодомору 
припав на червень 1933 року (десятикратно 
більша, ніж звичайно, смертність у селах).  
На Заході про факт Голодомору стало широ-
ко відомо 29 березня 1933 року, коли валлій-
ський журналіст Ґарет Річард Воон Джоунс 
опублікував свій репортаж про існування 
Великого Голоду в Україні. Перші досліджен-
ня Голодомору почалися в кінці 1940-х років 
у США. 
22 травня 2009 року Служба Безпеки Украї-
ни порушила кримінальну справу за фактом 
здійснення  злочину Геноциду в Україні у 
1932—1933 роках, який відповідно до Конве-
нції ООН від 26 листопада 1968 року не має 
терміну давності. Загальна кількість людсь-
ких втрат від Голодомору складає 3 мільйо-
ни 941 тисяча осіб, а втрати українців у час-
тині ненароджених становлять 6 мільйонів 
122 тисячі осіб. 
28 листопада 2006 року Верховна Рада 
України ухвалила закон «Про Голодомор 
1932—1933 років в Україні». Голодомор в 
Україні 1932—1933 років офіційно визнали 
геноцидом українського народу і засудили 
24 країни світу.     http://www.jnsm.com.ua 

День 
свободи і гідності 
Українці 21 листопада відзначати-
муть День гідності і свободи, а 22 
січня – День соборності. (відповідно 
до указів президента України Петра 
Порошенка). 
Таку дату вирішили встановити «з 
метою утвердження в Україні ідеа-
лів свободи і демократії, збережен-
ня і донесення до сучасного і май-
бутніх поколінь об’єктивної інфор-
мації про доленосні події в Україні 
початку XXI століття, а також від-
дання належної шани патріотизму й 
мужності громадян, які восени 2004 
року і в листопаді 2013 року – люто-
му 2014 року постали на захист 
демократичних цінностей, прав і 
свобод людини і громадянина, наці-
ональних інтересів нашої держави 
та її європейського вибору». 
Із 30 грудня 2011 року 22 січня в 
Україні відзначали День соборності і 
свободи. Фактично нове свято вини-
кло внаслідок зміни дати відзначан-
ня Дня свободи з 22 листопада, 
саме ця дата була встановлена у 
2005 році указом третього президе-
нта України Віктора Ющенка – на 
честь дня початку Помаранчевої 
революції. Указом Януковича ці два 
свята були об’єднані. 
21 листопада в Україні почався 
Євромайдан  і Революція Гідності – 
після того, як уряд Миколи Азарова 
вирішив зупинити підготовку до 
підписання Угоди про асоціацію з 
ЄС. 

http://www.radiosvoboda.org 
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Традиційно  в день святого Михайла збираються відзнача-
ти свої іменини жителі Казкового Містечка—учні початкових 
класів. В цей день вони презентують себе своїм товаришам 

приймають до своєї родини малечу—першокласників.  

Цьогоріч це був справжній День народження з  тортом, 
цукерками, вітаннями від класів-шефів. Весело співали, про-

водили 
цікаві 
конкур-
си, ігри, 
чаюва-

ли.   

ПОСВЯТА В П ’ЯТИКЛАСНИКИ  

У нашому Шкільному Містечку від початку його створення існує традиція—приймати в свій склад “новеньких”. Це, 

звичайно ж, п’ятикласники, бо до цього вони вважалися жителями Казкового Містечка учнів початкових класів. 

Перші два місяці навчання в основній школі дітлахи мають змогу вивчити Статут Шкільного Містечка, звикнутись з 
новими умовами навчання, зрозуміти покладені на них обов’язки. Допо-
магали їм у цьому і батьки, і класний керівник Вознюк Тетяна Михайлів-

на, і представники мерії.   

Аж ось і настав той довгоочікуваний день, коли п’ятикласники, пройшов-
ши певні випробування, отримують право називатися жителями Шкільно-
го Містечка. Цей день в історії класу стає Днем його народження. На гос-
тину прийшли батьки, вчителі-
предметники, учні старших класів. 
Почесним гостем свята стала перша 

вчителька Рябченюк Євгенія Петрівна, яка з хвилюванням в голосі привітала 

своїх учнів з такою важливою подією, дала настанови на подальше навчання.  

П’ятикласники познайомили своїх присутніх з і своїм колективом, своїми вмін-
нями і бажаннями. А тоді з легкістю виконали всі “екзаменаційні випробування”, 
запропоновані їм керівниками центрів Мерії. Відгадували загадки, інсценізували 

казку, відповідали на каверзні запитання 
що стосувалися Шкільного Містечка і обо-
в’язків учнів, співали пісень, давали інтерв’ю—за свої старання отримали масу 

оплесків і почесний нагрудний знак “П’ятикласник”. 

Ми раді прийняти  у своє велике родинне коло цих сімох школярів—веселих, 
непосидючих, співучих—таких, як і більшість наших жителів.  Не загубіться 
серед буденних справ, завжди залишайтеся такими яскравими, з легкістю до-

лайте перешкоди на шляху до знань, любі п’ятикласники! 

Джура Оксана, Случак Діана, 6 кл. 

Сторінка 2 ШКІЛЬНИЙ  ВІСНИК  

Мерія повідомляє КТС 

ДЕНЬ НАРОДЖЕННЯ КАЗК ОВОГО МІСТЕЧКА  

1 клас- “Пізнайки” 

2 клас- “Чомучки” 

3 клас- “Мрійники” 

4 клас- “Всезнайки” 

О с ь 
в о н и —
н а ш і 
малень-
кі дру-
зі!  

Рубан Юлія, Оніщук Яна, 6 кл. 

Увага!!! У нас новий 

МЕР! 

На позачерговому засіданні Мерії 
було переобрано Мера Шкільного 
Містечка.  Опанасюка Валентина 
змінив на цій посаді учень 8 класу 
Анхім Микола.  

 



“ОЛІМПІАДНІ  ПЕРЕГОНИ ”  

Сторінка 3 

ЛИСТОПАД’  2014  

Підводимо підсумки 

Протягом жовтня-листопада в нашому освітньому 

окрузі та районі проходили  І та ІІ етапи Всеукраїнських предметних олімпіад.  

Активними учасниками «олімпіадних перегонів» у нашому окрузі (участь брали школярі 

Піщева, Косенева, Калинівки, Суховолі, Деражні) стали кращі учні  нашої школи: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мають певні 

досягнення  учні нашої школи і на районному рівні за участь у ІІ етапі Всеукраїнських предметних олімпіад: 

6 клас Джура Оксана Математика(І) 

6 клас Случак Діана Математика(3) 

7 клас Коломійчук Вікторія Українська мова (6), Мате-
матика(5) 

7 клас Кулявець Сергій Географія (ІІ) 

7 клас Панасюк Вікторія Українська мова(7), Мате-
матика(4), Фізика(І) 

8 клас Анхім Микола Українська мова(І), Геог-
рафія(І), Математика(І), 
Історія(І),  Фізика(І), Біоло-
гія(2), Англійська мова (І), 
Хімія (І) 

8 клас Сморжова Лілія Українська мова (2), Анг-
лійська мова (2) 

8 клас Москалець Іван Історія(2) 

9 клас Бойко Олександр Фізика(3), Англійська мова 
(3) 

9 клас Давидюк Софія Хімія (5) 

9 клас Опанасюк Валентин Українська мова(І), Геог-
рафія(І), Математика(3), 
Історія(І), Фізика(І), Біоло-
гія(І), Англійська мова (І), 
Хімія (4) 

10 клас Давидюк Роман Географія(І), Історія(2), 
Біологія(2) 

10 клас Кирилович Артем Математика(І), Фізика(І), 
Біологія(І), Англійська мо-
ва (І), Хімія (2) 

10 клас Костюк Андрій Історія(3), Фізика(3) 

  
Анхім Микола, 

8 клас 

Москалець Іван, 
8 клас 

Опанасюк Вален-
тин, 9 клас 

Кирилович Ар-
тем, 10 клас 

Українська мова 11 - 5 - 

Математика 9 - - 9-11 

Англійська мова 11 - 6 7 

Фізика 2 - 12 12-13 

Історія 1 7 2 - 

Географія 3 - 3 - 

Біологія 6 - 9 - 

Хімія 5 - - - 

Участь в олімпі-

адах дає змогу 

розвиватися, 

піднімає само-

оцінку 

Олімпіада—це 

нові знання, нові 

друзі,  бажання 

бути першим 

Завдяки участі 

в олімпіадах  

поглибив свої 

знання, зміг 

оцінити себе 

Чижевська Наталія, Зез Валя, 6 кл. 



ШКІЛЬНИЙ  ВІСНИК  Сторінка 4 

Зірки листопада 
Наші вітання 

Літературний редактор: Сморжова Лілія                                      Відповідальний редактор: Анхім З.В. 

Запрошуємо жителів Шкільного Містечка до співпраці на сторінках газети.  

Діліться наболілим, розповідайте про цікаві події, організовуйте конкурси, подавайте нові ідеї. 

Автори цікавих статтей чи репортажів будуть відзначені редакцією. 

Грива Міша, 8 кл 

Данюк Руслана, 1 кл Панцюк Саша, 3 кл 

Бойко Саша,  9 кл 

Бойко Надія, 6 кл Бойко Віта, 7 кл 

27.11 19.11 

19.11 

25.11 

17.11 19.11 

День народження - особлива дата, 
Це свято ні з чим не порівняти, 

З Днем народження вас вітаєм 
І щирі побажання вам надсилаєм! 

Щоб доля вам лиш щастя дарувала, 
Щоб лихо до вас дороги не знало, 

Щоб мрії ваші збувались завжди 
І щастя своє щоб змогли зберегти. 

Хай буде здоров'я міцне, мов граніт. 
Хай шлях життя встеляє ясен цвіт. 

Хай наше щире привітання 
Звучить для вас не менше сотні літ. 

Жителі Шкільного Містечка 


