
 

 

 
 

Прийшла в гості нічка-чарунка  
І сон сколихала над вушком.  
Святий Миколай подарунки  

Тихенько поклав під подушку. 
 

      

Сніжок вкрив землю пуховим 
поривалом, відтак, відчувається, що 

недалеко новорічно-різдвяні свята.  А 
починає  всю святкову феєрію 

улюблений для багатьох дітей  День 
Святого Миколая. Зоряної  ночі перед 

дев'ятнадцятим грудня Святий Миколай 
зі своїми помічниками опускається на 

срібній вервечці з неба на землю. 
Сивобородий, у довгій золотавій киреї, 

він заходить до кожної хати і кладе дітям у черевички або під 

подушки свої пречудові небесні гостинці. Правда, збитошникам 
Святий Миколай дарує хіба що прегарного прутика, бо з неба він 

бачить кожного з нас і добре знає, хто чемний, а хто й не дуже... 

Хто він, той Святий Миколай, гість з неба, на которого так 

чекають діти?  
Легенда оповідає, що у дитинстві (а ріс Миколай у заможній 

родині) ще хлопчик горнувся до бідних, нужденних, скривджених, 
голодних та калік. Він змалку щиро молився і просив у Господа 

справедливості, миру, добра, прощення і милосердя. Вдачею був 
тихий, незлостивий. Він приходив на допомогу бідним та знедоленим 

людям у найскрутніші хвилини життя, несподівано і завжди так, аби 
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його ніхто не бачив. Робив добро, не чекаючи на подяку і славу. І 

тому його ще за життя називали „батьком сиріт, вдів і бідних”. Після 
смерті батьків продав маєток і роздав гроші бідним, а сам став 

священиком. Своїми молитвами зцілював недужих, сліпих і калік. 
Втихомирював море, бурю, гасив пожежі, охороняв від напастей. Був 

покровителем подорожніх у путі, а також усіх тварин - диких і 
свійських. Всім сердцем любив дітей і кожному хотів подарувати 

бодай крапельку своєї любові. 
Усі діти  з великим нетерпінням чекають 19 грудня. На 

передодні свята Миколая діти пишуть до нього листи зі своїми 
побажаннями і вкидають їх у поштову скриньку або кладуть за вікно. 
У день перед святом згадують всі свої добрі і злі вчинки, зважують: 

чого більше. Чи буде подарунок, а чи, можливо, різка? Бо чемні 
діточки обов`язково знайдуть під подушкою подарунок у вигляді 

солодощів , а неслухняні – срібний прутик. Ця різочка є своєрідним 
попередженням дитині, що час задуматися над своєю поведінкою і 

виправитися… 
Написання листа Миколаю – невід’ємна частинка свята, що 

стала традицією. Ось деякі із них (листи друкуються мовою 
оригіналу): 

 
Святий Миколай! 

Я знаю, що ти неслухняним діткам приносиш різочку. Я був 
неслухняним хлопчиком.  Але ти не клади мені під подушку різочку, 

а, будь ласка, поклади солодощі.  
Владислав 

 
Дорогий Миколаю! 

Принеси мені, будь ласка, солодощі. Я була слухняна. І не 
ображала менших. То принеси мені дарунок, будь ласка, Святий 

Миколай. 
Олена 

 

Добрий день, Святий Миколай! 
Цілий рік я не слухала батьків, але обіцяю, що буду слухати 

матусю і татуся. Будь ласка, тільки не принось лозинку. Принеси мені 
коробку цукерок, білу шоколадку і кульок «Джеків». 

Аліна  
 

Добрий день, Святий Миколаю! 
Не хочу, щоб ти приніс мені різочку, а бажаю отримати солодощі 

з горішками. Я цього року була слухняна дівчинка і приносила хороші 
оцінки. Можу навіть відмовитися від подарунка, якщо ти здійсниш 

мою мрію. А мрію я про молодшого батика чи сестричку. 
Анастасія 

 



Дорогий Миколаю! 

Я був слухняним та чемним хлопчиком, тому чекаю тебе в гості. 
Принеси мені, будь ласка, подарунок, якщо зможеш. Інколи я не 

слухався маму. Будь ласка, не клади мені різочку, а поклади 
солодощі, як усім слухняним діткам. 

Олексій 
 

Святий Миколаю! 
Ти дуже добрий. І я хочу, щоб ти приніс мені багато солодощів. Я 

був хорошим хлопчиком цілий рік. Не клади мені, будь ласка, різочку. 
Я вчуся добре. Допомагаю мамі. Слухаюся батьків. Тому сподіваюся 
на твій подарунок. 

Сергій 
 

Дорогий Миколай! 
Я не слухався маму. Був неслухняним. Приносив погані оцінки. 

Але вибач мене, будь ласка, що я був таким. Я буду виправлятися. 
Принеси мені солодощі, будь ласка. 

Богдан 
 

Добрий день, Святий Миколай! 
Я знаю, що ти приносиш подарунки. Гостинці кладеш під 

подушку тільки слухняним діткам. Неслухняним ти кладеш різочку. Я 
була багато раз неслухняною. Не слухалася батьків, вчителів. Але 

прошу тебе, поклади мені солодощі. Будь ласка! 
Софія 

 
Святий Угодник Божий Миколай Чудотворець. 

Я тебе дуже прошу, будь ласка, подаруй мені подарунок. Я дуже 
хочу мати комп’ютер.  

Валерія 

 
Святий Миколайчику! 

Цього року я була неслухняною, безліч разів засмучувала маму. 
Не клади мені під подушку лозинку, я і так знаю, що подарунка не 

заслужила. Хочу тебе попросити, щоб ти допоміг мені змінитися в 
кращу сторону. 

Анастасія  
 

Святий Отче Миколаю, 
Ти до нас прийди! 

Бо усі ми знаєм, - 
Дуже добрий ти! 

Цілий рік тебе чекали чемні діточки, 
Принеси, будь ласка, їм смачні цукерочки. 

Катерина 



 

Грудень на свята багатий, 
Їх чекають в кожній хаті. 

Сніг лапатий тихо йде, 
Миколай святий іде. 

Чемних діток він вітає, 
Подарунки їм виймає, 

І навча добро творити, 
Щоб усім у мирі жити. 

У любові будем жити, 
Наших всіх людей любити, 
Щоб пишались мама й тато, 

Що розумні в них малята. 
 

Валерія Скочко, 4-А клас 
 

На адресу редакції надійшов лист від Св. Миколая, в якому він 
пише: «… Знаю, що ваша школа найдружніша. В ній навчається 

багато хороших діток. Жоден з них не залишиться без подарунка. А 
впершу чергу я прийду до: 

- Булгаченко Анастасії ( 5-В клас) 
- Скочко Валерії (4-А клас) 

- Єрмолович Катерина (4-А клас) 

- Сідорової Вікторії (4- Б клас) 

- Шевчука Назара (4-Б клас) 
- Станкевич Анастасії (5-Б клас) 

- Бойко Софії (4-А клас) 

- Сперкача Іллі (3-Б клас) 
- Петюра Олександра (6-А клас) 

- Лукової Лесі (6-А клас) 

- Прокопчук Олександри (6-Б клас) 
- Омельченко Галини (7-А клас) 

- Пасічник Анастасії (7-Б клас) 

- Задерій Лізи (7-В клас) 
- Рабодзей Марії та Максима (7-В клас) 

- Титарчук Ірини (8-А клас) 

- Бусол Анни (8-Б клас) 

- Ковалевського Владислава (8-Б клас) 
- …. 

   Пам’ятайте, що потрібно творити добро, бути чемними і 
вихованими. Наступного року зустрінемося знову. 

Св. Миколай » 
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