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                                                       «16 днів проти гендерного насильства»   

З 25 листопада по 9 грудня  в школі проходили безліч заходів. Психолог школи (Герасименко Г.А.) 

провели різні тренінги, анкетування. Для учнів 5—А класу провела тренінг «Протидія булінгу. 

Правила безпечної роботи в мережі Інтернет». Для учнів 8 класів   був проведений урок «Гендер—

це цікаво», а для учнів 6– Б  - « Я обираю здоров'я». Також серед учнів 7-8 класів проведено анкету-

вання щодо рівня задоволення перебування у школі. Цікаво лекцію провели  спеціалісти Ніжин-

ського міського центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді   

Гусєва Н.Ф. та Руднік А. В. Також 

нашу школу відвідали представни-

ки кримінальної поліції,  де прове-

ли інформаційний захід “Правова 

відповідальність” .Серед учнів 2-11 

класів пройшла виставка плакатів, 

малюнків «Діти проти насильст-

ва.” 

 

 

 

 

 

                                                                                    ****    

«Зустріч з письменницею»  

  1 грудня в актовому залі школи відбулася зустріч учнів 2-4 
класів з дитячою письменницею Тетяною Пакалюк, твори 
якої полюбляють не тільки діти, а й їхні батьки, педагоги. 
Тетяна  Іванівна пише на злободенні, актуальні теми, такі як 
толерантність, патріотизм, комп’ютерні ігри. Засобами ху-

дожнього слова авторка виховує читачів, несе в їхні душі добро, вчить бути людяними, чесними і 
справедливими. 
        На зустрічі Т.І.Пакалюк презентувала свій новий твір –  «Гей, рудий веснянкуватий!» і відпо-

віла на всі питання, які цікавили малечу. 

                                                      **** 

                            «Тиждень правових знань» 

У період з 5 по 9 грудня 2016 року у школі пройшов Тиждень пра-

ва. У межах якого було проведено загальношкільну лінійку «Права 

та обов'язки учнів». На базі 10 класу було проведено правову вікто-

рину. Члени шкільного правового клубу «Підліток» провели бесі-

ди в 5-8 класах.  7 грудня пройшла зустріч з начальником сектору 

профілактики правовпорушень серед неповнолітніх Служби у 

справах дітей Єрофєєвою Л.Г. з учнями 9 класу, де було піднято 

проблему насильства та шляхів особистого захисту.  А 8 грудня до учнів 

10-11 класів завітали представники Ніжинського міського центру соціальних служб сім'ї, дітей та 

молоді Анна Руднік та Наталія Гусєва, які провели цікавий тренінг.   

 

ШКІЛЬНІ НОВИНИ 
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День відкритих дверей 

10 грудня в Ніжинській за-

гальноосвітній школі І-ІІІ ст. 

№9 пройшов День відкритих 

дверей. На свято завітали 65 

майбутніх першокласників, 

їхні мами, тата, бабусі, дідусі, 

адже всім цікаво побачити 

школу, в якій наступні 11 

років вчитимуться діти, ону-

ки. Для малечі було проведе-

но 3 міні-уроки, на яких діти 

в і д г а д у в а л и  з а г а д к и , 

розповідали казки, виготовляли сніговичків. З великою 

цікавістю спостерігали майбутні учні та їхні рідні за запальним 

виконанням українського народного танцю, слухали мелодійні 

співи учасників ансамблю «Вербиченька» на святі «Україні при-

святчуємо…». На згадку про зустріч колектив школи подарував 

майбутнім учням розмальовки та яскраві повітряні кульки.  

 

 

 

                                                                                      **** 

                                                             «День Збройних Сил України» 

Напередодні Дня Збройних Сил України учні 2-4класів підтримали акцію «Оберіг для солдата». У 
складний для нашої країни час тисячі українських чоловіків залишили родини, свої мирні заняття 
заради повернення миру і спокою в кожен дім. Найменше, що ми можемо зробити для них, — пе-
редати теплі та зворушливі слова підтримки. Учні виготовляли ангелів, де на кожному— слова вдя-
чності, побажання миру та перемоги та якнайшвидшого повернення додому. Також учні 4 класів 
виготовляли невеличкі танки, зроблені  з любов’ю. Любі солдати, хай ангели Вас оберігають! Рада 
учнівського самоврядування  виготовили вітальну листівку до  Дня Збройних Сил України. 9 груд-
ня— в нашій школі відбулися спортивні змагання присвяченні Дню Збройних Сил України. У зма-
ганні взяли участь учні 5– 6 класів. Були проведені різноманітні конкурси, на яких учні проявили 
себе мужніми, спритними, витривалими, справжніми козаками і захисниками. Перемогу здобула 
команда 6-А класу. Всі учасники були нагородженні грамотами та солодкими призами.  
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День вшанування учасників ліквідації аварії на ЧАЕС 

Щорічно 14 грудня у день закінчення 

будівництва саркофага над зруйнова-

ним четвертим енергоблоком Чорно-

бильської АЕС відзначається день пам'я-

ті в України.. День вшанування учасни-

ків ліквідації наслідків аварії на Чорно-

бильській АЕС 

День встановлено в Україні «…з метою 

гідного відзначення мужності, самовід-

даності і високого професіоналізму учасників ліквідації наслідків аварії наЧорнобильській 

АЕС та на підтримку ініціативи громадських організацій і Міністерства праці та соціальної 

політики України…» згідно з Указом Президента України «Про День вшанування учасників 

ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС» від 10 листопада 2006 р. № 945/2006. 
Цього дня у школі учні ще раз пригадали події 1986 року, переглянули фрагменти фільму 

«Чорнобильська катастрофа», відбулась загальношкільна лінійка пам’яті « Ці люди врятували 

нам життя». Була організована книжкова виставка літератури «Чорнобиль: трагедія, подвиг, 

пам'ять». Рада старшокласників випустила тематичну газету, присвячену Дню вшануванню 

учасників ліквідації аварії на ЧАЕС. 

 

 

 УВАГА!!!  

http://zosh9-nizhyn.at.ua/ 

– адреса шкільного сайту!  

Тут можна дізнатися не лише про останні шкі-

льні новини, але й почерпнути безліч корисної 

та цікавої інформації!  

ВАМ ВАРТО ЦЕ ЗНАТИ!!!  
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ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ 

1 - Всесвітній день боротьби зі СНІДом (щорічно). День працівників прокуратури України 

(щорічно). Всеукраїнський референдум про незалежність України (24 роки тому). На рефере-

ндум було винесено одне питання: «Чи підтверджуєте Ви Акт проголошення незалежності Ук-

раїни?» У референдумі взяли участь 84,18% населення України. З них 90,32% проголосували 

«За».  

2 - Міжнародний день боротьби за скасування рабства (щорічно). День 2D-художників 

(щорічно). Це свято відзначають дизайнери двомірної комп'ютерної графіки.  

3 - Міжнародний день інвалідів (щорічно).  

4 - Введення в храм Пресвятої Богородиці (щорічно). У православ'ї це свято входить до числа 

дванадцяти найбільш важливих після Великодня. День святої Варва-

ри (щорічно). 

5 - Міжнародний день волонтерів (щорічно). День працівників 

статистики України (щорічно). 

6 - День Збройних Сил України (щорічно). Ханука — свято дива. 

Це свято на честь дива, яке сталося під час освячення Храму в 164 ро-

ці до н. е. Тоді, за легендою, євреї запалили на Храмовій горі лампа-

ду, в якій олії мало вистачити лише на один день. Але лампада горі-

ла цілих 8 днів. Цю подію і назвали справжнім дивом. Більшість людей помилково вважає, що 

Ханука — це єврейське Різдво. Однак це, швидше за все, свято свічок. На Хануку за традицією 

запалюють свічки не тільки в храмах, а й у будинках: спочатку одну, на другий день свята — дві 

й т.д. Для цього свята створені спеціальні підсвічники — ханукії. В них можна запалювати 8 сві-

чок, хоча у звичайних лампадах євреїв всього 7 свічок. Хан Батий захопив Київ та вирізав жи-

телів міста (775 років тому). 

7 - День місцевого самоврядування в Україні. Тепер цього дня щорічно святкується професій-

не свято співробітників міських, сільських, селищних, обласних і районних рад. Самоврядуван-

ня — це цивілізований спосіб організації соціального та економічного життя в суспільстві, який 

свідчить про довіру вільних громадян до обраних делегатів місцевих рад. В Україні вважається, 

що цей вид управління є народним, оскільки саме народ делегує повноваження чиновникам. 

Міжнародний день цивільної авіації (щорічно). День пам'яті жертв землетрусу 1988 року у 

Вірменії (щорічно). 7 грудня 1988 року стався землетрус з магнітудою в 7,2 бала, що охопив біль-

ше 40% території країни і повністю зруйнував одне з міст Вірменії. Національний день пам'яті 

в США - річниця нападу на Перл-Харбор. Ця пам'ятна дата присвячена подіям 7 грудня 1941 

року, коли японська авіація атакувала базу США в Перл-Харбор.  

8 - Свято непорочного зачаття Пресвятої Діви Марії (щорічно). Підписана Біловезька угода: 

розпад СРСР, утворення СНД. Біловезька угода — документ, підписаний 7-8 грудня 1991 року 

Президентом України Леонідом Кравчуком, Президентом Московії Борисом Єльциним та Голо-

вою Верховної Ради Республіки Білорусь Станіславом Шушкевичем у Біловезькій Пущі під Брес-

том (Білорусь), яким оголошено розпуск Союзу РСР і створення Співдружності Незалежних Дер-

жав (СНД). У Львові засноване товариство «Просвіта» (147 років тому). 

9 - Міжнародний день боротьби з корупцією (щорічно). Чоловік, що запропонував відзначати 

цей день, — Ханс Кореллі — закликав приєднатися до антикорупційного руху представників 

понад ста країн. Підписана ними конвенція стала важливим інструментом 

у цьому процесі. Серед країн, які першими ратифікували цей документ, 

була й Україна. Сьогодні в нашій країні відзначається один з найвищих 

рівнів корупції в світі. Тому Україна, як і інші країни східної Європи, роз-

робляє антикорупційні програми для створення правового суспільства. 

10 - Міжнародний день прав людини (щорічно). Це свято було засноване 

4 грудня 1950 року на засіданні Генеральної Асамблеї ООН. Двома роками 
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Двома роками раніше ООН ухвалила Загальну декларацію прав людини, яка стала першим між-

народним документом, в якому були чітко сформульовані  положення про права людини. Всесві-

тній день футболу( щорічно).тилем життя, професією або головним захопленням у житті. 

Міжнародний день прав тварин. День вручення Нобелівської премії  

11 - Міжнародний день танго (щорічно). Поява цього свята пов'язана з днем народження 

«короля танго» Карлоса Гарделя - відомого аргентинського співака й актора. Він з'явився на світ 

саме цього дня в 1887 році. Кульмінацією всього танцю є пауза, під час якої партнери завмира-

ють в обіймах, ведучи безмовний діалог у незримій напрузі. Міжнародний день гір (щорічно).  

12 - День Сухопутних військ України (щорічно). У Києві вийшов перший короткий нарис 

історії України.  

13 – День святої Люції (щорічно) — свято на честь мучениці 3 століття нашої ери. Про цей день 

говорили, що після нього ночі зменшуються, оскільки за часів юліанського календаря саме 13 

грудня наставав день зимового сонцестояння. Зараз Люція вважається покровителькою світла. Її 

ж називають цілителькою від всіх хвороб зору. Легенда свідчить про те, що в самої Люції були 

дуже гарні очі, але вона власноручно виколола їх, щоб не вводити в спокусу якогось юнака. Анд-

рія. День благодійності в Україні (в 2-у неділю грудня).  

14 - День вшанування ліквідаторів наслідків аварії на ЧАЕС (щорічно). Саме 14 грудня бу-

ло офіційно повідомлено про завершення будівництва саркофага над зруй-

нованим у результаті вибуху четвертим енергоблоком ЧАЕС. Зараз цю 

подію багато хто називає просто днем ліквідатора. Цей день пам'яті давно 

став скорботним нагадуванням всьому людству про важку перемогу над 

вогнем, який охопив реактор атомної станції. Гетьман Скоропадський зрі-

кся влади 14 грудня 1918 р., передав управління країною Раді Народ-

них Міністрів, а сам виїхав до Німеччини (97 р. тому).  

15 - День працівників суду України (щорічно). Міжнародний день чаю. Остаточно припини-

ла роботу Чорнобильська АЕС (15 р. тому)  

17 – Варвари. Катерини. День працівника державної виконавчої слу-

жби України (щорічно).  

18 - Міжнародний день мігранта (щорічно). Почалося звільнення Ук-

раїни від німецьких окупантів. 18 грудня 1942 року взяттям Радянсь-

кими військами села Півнівка в Луганській області розпочалося звільнен-

ня України від гітлерівських окупантів.  

19 - День святого Миколая. День адвокатури України (щорічно). Міжнародний день допо-

моги бідним (щорічно).  

20 - День міліції в Україні (щорічно). Щоправда, зараз ми звикаємо до поліції. Міжнародний 

день солідарності людей. Цей день — нагадування про масову бідність, яка панує в багатьох 

країнах, про глобальні проблеми навколишнього середовища, проблеми рабства і поширення сме-

ртельно небезпечних захворювань.  

21 - 21 грудня 1988 року найпотужніший літак у світі, український АН-225 «Мрія» здійснив свій 

перший випробувальний політ. Розробки цієї моделі почалися в Авіаційному науково-

технічному комплексі ім. О. К. Антонова в Києві ще в 1983 році. Офіційно утворено СНД. 1991 

року керівники 11 колишніх радянських республік підписали Декларацію про утворення Співдру-

жності Незалежних Держав зі столицею в Мінську, чим остаточно була завершена ера Радянсько-

го союзу.  

22 - Непорочне зачаття Пресвятої Богородиці (щорічно). День енергетика в Україні. День 

працівників дипломатичної служби України (щорічно).  

23 - Всесвітній день сноуборду (щорічно). День штабних спеціальностей і військ спеціально-

го зв'язку (щорічно). Відбувся перший політ бомбардувальника "Ілля Муромець", сконст-

руйованого Ігорем Сікорським. Засноване Літературне товариство імені Тараса Шевченка  

24 - Святвечір у католиків (щорічно). АН-124 "Руслан" вперше піднявся в небо.  
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Чума 21-го століття, як часто сьогодні 

називають СНІД, була офіційно відк-

рита 5 червня 1981 року в Центрі кон-

тролю захворювань Сполучених 

Штатів Америки. Синдром набутого 

імунодефіциту в останні десятиліття 

поширюється зі швидкістю епідемії.  

Всесвітній день боротьби зі СНІДом - 

ще одна нагода привернути увагу 

суспільства до проблем ВІЛ-інфікованих, замислитись над тим, як запобігти поширенню хвороби та 

згадати про важливість вчасної діагностики ВІЛ-СНІД. Цей день став одним із найбільш визнаних між-

народних днів здоров'я. Відзначається щорічно 1 грудня.  

Уперше захворювання було виявлено в 1980 році в Нью-Йорку і Каліфорнії. За декілька років поши-

рення СНІДу набуло характеру всесвітньої епідемії, що охопила населення практично усіх країн. До 

1996 року у світі налічувалися вже більш як 21 млн інфікованих. Нині ця цифра стрімко зростає. 

 

25 - Католицьке Різдво. У Києві запущено перший радянський комп’ютер (64 р. тому).  

26 - День святого Стефана (День подарунків). На півдні Азії сталося гігантське цунамі. В резуль-

таті найсмертоноснішого землетрусу в сучасній історії, що сталося в Індійському океані, утворилися 

величезні хвилі, які вбили приблизно 300 тис. людей на південних узбережжях Азії.  

27 - Введено єдину паспортну систему в СРСР. Постанова «ЦИК и СНК СССР о введении единой 

паспортной системы по СССР и обязательной записи паспортов», за якою переслідувались кобзарі, як 

люди, що не проводять громадсько-корисної роботи.  

28 - Міжнародний день кіно - свято на честь першого сеансу кінематогра-

фу, який відбувся в Парижі в 1895 році. В Україні ж відзначають День укра-

їнського кіно - у другу суботу вересня. День святих Невинних Немовлят 

Вифлеємських. Християни шанують святих немовлят як мучеників, 

вважаючи, що всякий, хто був убитий з ненависті до Христа, повинен розг-

лядатися як мученик... В США запатентована перша жувальна гумка.  

29 - День інформаційно-медійних структур Міністерства оборони Украї-

ни та Збройних Сил України. Страту в Україні визнали неконституцій-

ною.  

30 - У Києві надрукували першу книгу - "Часослов" 1616р. Її випустила друкарня Києво-

Печерської лаври, яку заснували роком раніше. Керував Лаврою в той час архімандрит Єлисей Плете-

нецький. Було утворено СРСР (93 р. тому) - об'єдналися Московська Радянська Федеративна Соціаліс-

тична Республіка, Українська й Білоруська радянські соціалістичні республіки, а також Закавказька 

Радянська Федеративна Соціалістична Республіка. Союз Радянських Соціалістичних Республік став 

найбільшою країною в світі з величезною економічною та військовою потужністю. СРСР розташову-

вався на території східної Європи і займав північну частину Азії. Фактично СРСР було утворено після 

Жовтневої революції, яка в 1917 році поклала край існуванню Московської імперії. До складу Радян-

ського Союзу входило 15 республік: Московська РФСР, Білоруська РСР, Українська РСР, Казахська 

РСР, Узбецька РСР, Грузинська РСР, Литовська РСР, Азербайджанська РСР, Молдавська РСР, Кирги-

зька РСР, Латвійська РСР, Таджицька РСР, Туркменська РСР, Вірменська РСР, Естонська РСР. Майже 

через 70 років після того, як було утворено СРСР, з його складу вийшли Латвія, Литва та Естонія. А 8 

грудня 1991 року в Біловезькій Пущі відбулася зустріч керівників МРФСР, УРСР і БРСР, на якій було 

оголошено про розпад Радянського Союзу.  

31 - Переддень Нового року.  

Всесвітній день боротьби зі СНІДом 
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Згідно зі статистикою Міністерства охорони здоров'я, 

лише протягом першого півріччя 2011 року в Україні 

було зареєстровано близько 17 тисяч нових випадків 

зараження ВІЛ/СНІДом - кількість, що дорівнює на-

селенню середньостатистичного українського рай-

центру. Наразі ж кожен сотий українець хворий на 

синдром набутого імунодефіциту людини або є носі-

єм ВІЛ. Проте, як кажуть ті ж самі лікарі, кількість 

хворих треба множити на 5, адже не всі звертаються 

для обстеження...  

Метою Всесвітнього дня боротьби проти СНІДу є підвищення глобальної обізнаності про ВІЛ та 

СНІД і демонстрація міжнародної солідарності перед пандемією.  

Заходи, що проводяться в цей день, традиційно відбуваються із символом — Червоною стрічкою. Її 

вигадав художник Франк Мур. У 1991 році цей символ був використаний вперше. Тепер кожен, хто 

надягає Червону стрічку 1 грудня, висловлює свою надію на майбутнє без СНІДу.  

Ми повинні бути лояльними до людей, хворих на СНІД, адже не всі вони заразилися через свій амо-

ральний спосіб життя... Часто люди стають хворими через халатність медичного персоналу, або фа-

тальну випадковість... Найбільше шкода маленьких дітей, що заразилися від батьків... Здоровим лю-

Міжнародний день інваліда 
 

Цю дату святом назвати важко, адже інвалідність, звичайно ж, не є приводом для радості. Міжна-

родний день інвалідів відзначається НЕ тільки в нашій країні, а й у всьому світі, а випадає він 

проти 3 грудня.  

Потрібно відзначити, що в усьому світі саме слово «інвалід» використовувати намагаються вкрай 

рідко, адже звучить воно НЕ зовсім тактовно. Замість нього прийнято вживати інший термін – 

«Люди з обмеженими можливостями». І тільки в Україні ми досі на-

зиваємо таких людей інвалідами.  

У 1992 році Генеральна Асамблея ООН оголосила 3 грудня Міжнаро-

дним днем інвалідів. Мета, заради якої цей день був проголошений, - 

це дотримання прав людини і участь інвалідів в житті суспільства. Ця 

мета була поставлена у Всесвітній програмі дій відносно інвалідів, 

прийнятою Генеральною Асамблеєю в 1982 році.  

Як ми можемо допомогти людині з обмеженими можливостями?  

Постійне навчання і робота над собою захоплює і не дає зупинитися на місці. Освіта, набуття 

нових умінь і навичок робить життя динамічнішим і цікавішим. Будь-яке заняття буде цікавим і 

незабутнім, якщо робити його «з душею», з яскравими позитивними емоціями. Робіть справи з 

повною віддачею і прагніть підтримувати гарний настрій!  

Нехай кожен ваш день буде не схожий на попередній! Нехай кожна 

хвилина радує і приносить щось нове і яскраве в наше життя!  

За один день ми встигаємо зробити сотні справ, і нам зовсім ніколи, а 

часто - і немає чого, думати про тих, для кого елементарні дії – нездійс-

ненне завдання. Їх життя схоже на стоп-кадр, адже світ навколо них так 

рідко змінюється, і так рідко в ньому з'являються нові обличчя... Тож 

яке воно життя українського інваліда зрозуміти не кожен із нас змо-

же…  
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День Збройних Сил України 

Щорічно 6 грудня в Україні відзначається День Збройних Сил. Свято було встановлене постано-

вою Верховної Ради ще в 1993 році. 

Зазвичай воно відзначається урочистою церемоні-

єю покладання квітів до могили Невідомого солда-

та. У війську проходять урочисті збори, церемонія 

вручення державних нагород та святковий кон-

церт. 

За традицією, кожен рік Президент України вітає 

всіх службовців української армії, відзначаючи зна-

чну роль цих людей у підтримці Україною свого 

незалежного статусу. 

Незважаючи на сучасні економічні та інші трудно-

щі, які випали на долю нової незалежної українсь-

кої держави у зв’язку із розпадом Радянського Союзу, складу українських військових вдалося не 

лише зберегти високий професіоналізм, боєздатність і військові традиції, але і стати однією з най-

сучасніших армій на пострадянському просторі. До складу української армії входять всі роди 

військ, які представлені Повітряними і Військово-морськими силами України, а також Сухопут-

ними військами. 

Честь і відвага солдатів і офіцерів - в цьому справжня сила будь-якої армії. Українські військовос-

лужбовці змогли зберегти все це і примножили. Український воїн - надійний захисник, відданий 

патріот і людина, для якої свобода і незалежність далеко не порожній звук. Величезну роль в підт-

Міжнародний день волонтера 
 

Волонтерська діяльність у сфері надання соціальних послуг — добровіль-
на неприбуткова діяльність фізичних осіб — волонтерів, спрямована на на-

дання допомоги особам, що перебувають у складних життєвих обставинах 

та потребують сторонньої допомоги; сприяє самореалізації волонтера.  

1859 рік вважається роком виникнення волонтерського руху у світі. В 

Україні волонтерство з'явилося на початку 90-х минулого століття, а 

офіційно його визнано 2003 року. Тож щорічно 5 грудня відзначається 

Міжнародний день волонтера…  

Сьогодні людей, які мають право відзначати це свято, зазвичай нази-

вають волонтерами. Весь вільний час вони присвячують суспільним справам, беручи участь у всіля-

ких акціях, програмах соціальної взаємодопомоги, культурного просвітництва тощо. Досить часто 

волонтери ризикують своїм життям, беручи участь у ліквідації наслідків глобальних катастроф та 

природних катаклізмів чи інших надзвичайних ситуацій. Також цей день можна вважати святом 

людей, які допомагають персоналу дитячих будинків, будинків пристарілих, лікарень швидкої до-

помоги і т.д.  

Певною мірою, ми теж стали юними волонтерами, адже своїми силами проводили різноманітні ак-

ції, концерти, ярмарки, аби посильно допомогти воїнам на передовій. І ця робота для нас була 

справді відповідальною і повчальною!  

Словом, ми в черговий раз переконалися, що волонтерство – справа свята і  потрібна! Тож зі святом 

вас, дорогі Ангели-охоронці нашої країни!!!  
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Всесвітній день футболу 

 

Насамперед треба визначитися з термінами. Футбол, день 

якого відзначається 10 грудня з ініціативи ООН, це жодним 

чином не американський футбол, де гравці кожні тридцять 

секунд влаштовують купу-малу, а інтелігентний, благород-

ний, азартний, витончений, захоплюючий, стрімкий футбол 

Пеле і Марадони, Яшина і Рональдо, Торреса і Зідана. Цей 

футбол (в Америці званий соккер) є найпопулярнішим видом 

спорту в світі - в нього грають 240 мільйонів людей, тобто ко-

жен 25-й житель Землі, функціонують 1,5 млн. команд і 300 

тисяч клубів. З усіх видів спорту футбольні команди прино-

сять найбільше доходу, але і вкладення обчислюються мільярдами.  

Історія футболу сягає своїм корінням в глибину століть. Більше 2 тисяч років тому ігри з круглими 

предметами були досить популярними в Китаї, Японії, серед індіанців Південної Америки, у древ-

ній Греції, Єгипті, серед кельтських племен, у ескімосів, а також серед слов'янських народів. Круг-

лими предметами для гри в різні часи і в різних країнах були надуті свинячі сечові міхури, відруба-

ні голови ворогів, скачана в тугу кулю шерсть тварин, шкури щурів та інших звірів.  

Проте офіційною батьківщиною футболу вважається Англія. Цікаво, що спочатку ця гра була до-

сить жорстокою. Проводилась вона прямо на вулицях міст, і в ній брало участь до декількох сотень 

гравців. Правил практично не існувало - треба було просто закинути «м'яч» в «ворота». М'ячем в 

даному випадку якраз і служив або надутий свинячий міхур, або відрубана людська голова... Воро-

тами було заздалегідь обумовлене місце в місті. Буйна ватага чоловіків мчала містом, змітаючи все 

на своєму шляху і завдаючи міським спорудам великої шкоди. Часто гра закінчувалася важкими 

каліцтвами й навіть смертю гравців. У зв'язку з цим багато правителів Англії, починаючи з Едуарда 

II і закінчуючи Кромвелем, намагалися заборонити варварську забаву. Однак незважаючи на всіза-

борони, народ продовжував грати у футбол.  

З часом у грі з'являється все більше і більше правил, забороняється бити гравців нижче пояса і по 

ногах, двома палицями визначаються ворота, м'яч покривається шкірою. Нарешті, в 1863 році була 

створена англійська асоціація футболу і прийняті правила, остаточно забороняють торкатися м'яча 

руками. У цей момент і відбулося офіційне народження сучасного футболу як виду спорту та відді-

лення його від регбі, де дозволяється битися за м'яч з використанням рук і більш жорстких прийо-

мів.  

Футбольна асоціація починає проводити офіційні змагання з футболу в країні, а в 1872 році прово-

диться перший міжнародний матч - між командами Англії і Шотландії. До кінця 19 століття футбо-

льні клуби організовуються в багатьох країнах Європи і Латинської Америки. У 1904 році створю-

ється ФІФА, Міжнародна федерація футбольних асоціацій. На 2003 рік у ФІФА були зареєстровані 

204 країни.  

Футболу українському ще рости й рости, роз-

виватися і набиратися досвіду. Однак і успіхи 

української збірної очевидні, про що свідчать 

недавні ігри зі Словенією за вихід на Чемпіо-

нат Європи 2016 року! Тож успіхів усім нам і 

перемог!!!!  
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Міжнародний день чаю 

 

Щорічно 15 грудня у багатьох розвинених країнах 

світу відзначається Міжнародний день чаю...  

За однією із легенд, дивовижні властивості чайного 

напою виявив китайський імператор Шен Нанг, тон-

кий знавець природи, який правив у 2737-2697 роках 

до н.е. Під час походів для нього завжди кип’ятили 

на вогнищі воду, і одного разу в казанок з водою ви-

падково потрапили занесені вітром листочки чайно-

го дерева, біля якого було розведено вогонь. Імпера-

тор високо оцінив незвичайний аромат і смак цієї 

води, розпорядився готувати йому такий напій і на-

далі, а потім звелів культивувати чайне дерево.  

В інших легендах пристрасть до чайного напою пов’язують з монахами Давньої Індії, які також випа-

дково виявили, що настій чайного листка допомагає зберігати ясність розуму та бадьорість... Відкрит-

тя дивовижних властивостей чаю приписували і давнім пастухам, які помітили, якими бадьорими 

стають кози та вівці, що пожували листки чайного куща.  

Так чи інакше, вся давня історія чаю пов’язана з Китаєм... Особлива роль у ній належить китайським 

імператорам, які патронували чайне виробництво, досліджували та випробовували усі властивості 

чаю, а також доводили до досконалості засоби його приготування, щоб отримати якомога більшу на-

солоду від цього напою.  

Рішення про введення такого свята саме 15 грудня було прийнято після неодноразового обговорення 

в багатьох міжнародних організаціях і профспілках протягом Всесвітнього громадського форуму, що 

проходив в 2004 році у Індії, і в 2005 році в Бразилії. Відразу після 15 грудня йде 16 число, а 16 грудня 

1773 року увійшло в історію під гучною назвою «Бостонське чаювання». Це мітинг колоністів США, 

які виступали проти тиску з боку уряду, який призвів до знищення британського чайного вантажу. 

Це зіграло велику роль, ставши точкою відліку Американської революції. У цьому і полягає головна 

мета Міжнародного дня чаю - боротьба із численними проблемами чайової галузі. Завданням свята 

полягає у тому, щоб зробити так, аби подібні події не повторювалися сьогодні, в XXI столітті.  Гадаю, 

що традицію святкування Міжнародного дня чаю треба запровадити і в Україні.  

Катерини та Андрія—релігійні свята 

 

Свята Катерина («Катерина» з грецької означає «чиста») — леген-

дарна християнська свята, великомучениця, дочка знатного пра-

вителя міста Александрії. У народі 7 грудня вважалося справжнім 

жіночим святом. Дослідники дохристиянських вірувань вважа-

ють, що колись це було свято «Дівочої долі», але згодом церква 

пов'язала його з великомученицею Катериною, мощі якої похова-

ні 307 року і віднай 

Краса, вченість, слава багатства манили до неї багатьох залицяль-

ників, але праведна прагнула пошуків істини буття світу. Знайти її для 

праведниці допоміг святий муж-відлюдник, до якого Катерину відвела 

мати, будучи таємною християнкою. Він розповів, що є Небесний Жених 

– Христос, до якого повинна полум'яніти душа, що шукає Істини і відки-

дає всі примари світу цього тимчасового.  
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На прощання старець вручив святій Катерині ікону Богоматері з Немовлям Христом. Усю ніч діва 

молилась перед цією іконою, але Богомладенець відвертав від неї свій Лик. Вона знову звернулась до 

старця і той порадив їй зберігати чистоту і охрестив святу. Після хрещення до неї з’явилась Богома-

тір з немовлям, яке благісно поглянуло на Катерину і простягнуло їй перстень в ознаменування ду-

ховних заручин. В ці дні в Александрії відбувалися бурхливі язичницькі гульбища, на які прибув 

сам імператор Максиміан. В жертву язичницьким богам приносили не тільки тварин, але й сповід-

ників християнства. Свята Катерина, користуючись своїм знатним походженням, звернулась до ім-

ператора, заступаючись за них. Щоб переконати знатну римлянку та інших християн, імператор 

наказав скликати п'ятдесят найдосвідченіших мужів імперії. Свята відвертістю своїх переконань і 

доказів навернула їх у християнство. Всі вчені за наказом імператора були вкинуті у вогнище. Сама 

ж свята Катерина була піддана страшним мукам — колесування. Коли вона спокійно підійшла до 

знаряддя страти, ангел розбив його на друзки. Тоді Катерина, підійшовши до місця страти, з глибо-

кою вірою в Бога, сама поклала голову під меч ката, молячись за всіх людей: «Господи Ісусе Христе, 

Боже мій! Дякую Тобі за те, що Ти поставив на камені терпіння ноги мої і направив стопи мої… Пог-

лянь з висоти Твоєї, Господи, і на цих людей, що тут стоять, і настанови їх світлом Твого пізнання; і 

прохання тих, хто буде призивати ім'я Твоє святеє через мене, сповни на користь, щоб усіма оспіву-

валась велич Твоя на віки». Із рани її замість крові витекло молоко. Це сталося за даними святителя 

Димитрія Ростовського 24 листопада 307 року, а за новим календарем 7 грудня.  

День святого Андрія Первозванного припадає на 13 грудня і вва-

жається днем пам'яті мученицької смерті одного із дванадцяти 

апостолів Христових — Андрія. Стародавня християнська легенда 

каже, що апостол Андрій Первозванний проповідував християнст-

во в самому Царгороді, на побережжях Чорного моря та в околи-

цях нашої столиці – Києва, де на одному з пагорбів поставив хрест 

зі словами: «Чи бачите гори ці? Повірте мені, на них засяє благо-

дать Божа». В цей день гріх щось робити без поважної причини. 

Дівчата також грішать ворожачи, а хлопці просто відпочивають. В 

цей день здавна забороняли будь-яку інтелектуальну працю, бо є забобон, що в цей день від цього 

можна втратити розум.  

В народі ще це свято називають Калита. Натомість первісну назву християнство замінило на святого 

апостола Андрія Первозванного. На Андрія жінки не пекли хліба, не шили і не пряли. В ніч під Ан-

дрія хлопці мають найбільші права - єдина ніч у році, коли парубкам за бешкети люди вибачали. 

Кінець Андрія Первозванного був мученицьким. Його розіп'яли у грецькому місті Патри (на Пело-

поннесі) близько 62 року після Різдва Христового. Два дні ще Андрій проповідував з хреста розіп'я-

тий. Правитель Патрів, вражений силою духу апостола, наказав припинити страту, але той відмови-

вся. Він побажав померти такою смертю, як і його Вчитель. У життєписі пізніших часів зустрічаємо 

повідомлення про те, що хрест, на якому був розп'ятий апостол Андрій, мав незвичайну форму - 

косий, схожий на букву Х (в іконографії він названий Андріївським хрестом). 

Наступає зима і всі діти з нетерпінням чекають Святого Миколая та 

Діда Мороза. Кожна дитина чекає 19 грудня, щоб, прокинувшись, 

знайти дарунок від Святого Миколайчика під подушкою. Та звідки 

прийшов до нас цей чудовий чоловік, який обдаровує дітей подару-

нками?  

Існують легенди, згідно яких Миколай дарував подарунки та соло-

дощі дітям. Ось одна з українських легенд...  

День Святого Миколая 
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Давно-давно, ще за княжих часів, відбулася ця історія. Пізно ввечері човном по Дніпру поверталася мо-

лода родина з гостин. Тато веслував, а мати з немовлям на руках задрімала. Аж тут дитина випала з ма-

териних обіймів! Як плакала молода жінка, як страждала! Дніпро, здається, навіки поглинув маля. Мати, 

мов чайка-небога, квилила на човні: «Святий Миколо, врятуй моє дитя!» Тільки диво могло порятувати 

дитину. Горю батьків не було меж. Аж уранці в соборі Святої Софії знайшли немовля. Воно було живе і 

чомусь тихенько посміхалося. Ніхто не знає, як воно опинилося у храмі. Батьки ж були понадміру щас-

ливі! Художник із Києво-Печерської Лаври навіть намалював ікону за цією історією. А в Києві та й по 

всій Україні будували церкви в ім'я Святого Миколая…  

Ймовірно, традиція з подарунками пішла з середньовічної Німеччини, де напередодні свята батьки 

презентували дітям новий зимовий одяг. З часом це почали робити таємно, вночі, щоб діти вірили в чу-

деса святого. Згодом почали також дарувати ласощі: горіхи, сухофрукти та особливі солодкі хлібці з су-

шеними грушами; шкільне приладдя, іграшки, які клали в нові чи начищені та відремонтовані старі 

черевики, які ставили поблизу камінів, чи у панчохи, які вішали на каміни. Діти вірили, що святий саме 

через камін закидає в дім подарунки. Неслухняним дітям клали в'язку різок.  

В незалежній Україні образ святого Миколая, покровителя всіх 

мандрівників і дітей, і традиції дарувати подарунки відроджу-

ються. Наш суто український Святий Миколай (цілком реаль-

на людина) став прототипом для створення образу Діда Моро-

за, Санта Клауса, Йоулупуккі.  

Для маленьких українців це свято стало звичним та приємним. 

Тому, аби побачити під подушкою дарунок, а не різочки, діт-

лахи намагаються поводити себе чемно протягом року. Це свя-

то є однією з частин українського фольклору, яке не слід забу-

вати! Тож пишіть листи Святому Миколаю і просіть солодо-

щів, дорога малеча і дорослі, і нехай ніхто вранці 19 грудня під подушкою не знайде різочок, а лише 

Хто кого чекає під ялинкою! 

Незабаром розпочнуться зимові свята. У дім до кожного обов’я-

зково завітає один із трьох казкових персонажів – Санта Клаус, 

Дід Мороз чи Святий Миколай. Хто ж із них найкращий та най-

рідніший нам, українцям?  

Перед тим, як визначити найкращого чи ба найближого з трьох 

символів зимових свят, давайте надамо кожному з них слово, 

щоб вони самі себе відрекомендували...  

– Я – Санта Клаус. Історія моя така. Походження мого імені йде 

від голландського Sinterlkaas – Святий Миколай. У Голландії 17 

століття був розповсюджений культ Святого  

Миколая – покровителя дітей (святкували 19 грудня). У цей 

день я роздавав дітям подарунки: наповнював дерев’яні капці 

солодощами та фруктами (зараз це замінили підвішеною шкарпеткою). У часи Реформації культ 

Святого Миколая майже зникає з Європи, залишається лише у Голландії. Згодом голландські пере-

селенці привозять свої традиції до Америки. Тут я стаю Santa Claus`ом. Під цим ім’ям, будучи вже 

американцем, я стаю відомим усьому світові. Мій зовнішній вигляд змінювався: від 1823 р., коли 

Клемент Мур зобразив мене у вигляді доброго ельфа, що, пересуваючись на вісьмох оленях, через 

димар проходить у дім і залишає малечі подарунки, до 1930 року, коли компанія «Coca-Cola» 

придумала рекламу, де художник Хеддон Сандблом зобразив мене у червоно-білих кольорах (під 

кольори пляшки Coca-Cola) та вже не маленьким ельфом, а великим, повним, добрим дідуганом. 

Мій образ існує донині. Із рис характеру хочу підкреслити, що я добрий, справедливий та щедрий. 

Одяг мій яскравий, сам я – красень. І той дім, у який я потрапляю, стає щасливим. Я – найкращий!  
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– А я улюбленець дітей – Дід Мороз. Існую я ще з язичницьких часів. Я 

«рідніший» українським дітям за американського Санту. Образ мій похо-

дить із слов’янської міфології. Морозко, Морок, Мороз – це дух чи бог непо-

годи, холоду, хуртовини. За віруваннями, він був суворим, як зима. Він  

був дуже схожий на мене – довга біла борода, синя чи червона шуба, шапка,  

розшиті сріблом-снігом, у руках кришталевий «посох», від доторку якого 

усе перетворюється на кригу. У радянські часи (1930р.р.) став учасником 

усіх дитячих новорічних свят. Серед нас трьох вважаю себе найкращим!  

– Я ж – Святий Миколай! Останніми роками повертається традиція мого  

вшанування, коли я розношу вночі слухняним діткам подарунки, а неслух-

няним – різочки. Як ви усі знаєте, я – покровитель дітей, чудотворець, вва-

жаюся найближчим до Бога святим. Усі діти (та й дорослі) готуються до мо-

го свята, намагаються поводитися так, щоб я все ж визнав їх слухняними,  

добрими і зробив гарний сюрприз….  

Серед трьох персонажів зимових свят найбільше позитивних 

сторін має Святий Миколай, оскільки, по-перше, це «наш» хрис-

тиянський святий і цей образ повертає нас до релігії та мораль-

ності. По-друге, він не «советское наследие», як Дід Мороз, що 

з’явився, виштовхуючи Святого Миколая та на противагу пред-

ставникові такого ненависного для радянської влади капіталіс-

тичного свята, та не запозичений з Америки чи Європи Санта 

Клаус. І, по-третє, діти, очікуючи на Святого Миколая, намага-

тимуться бути кращими, добрішими, культурнішими, щоб 

отримати подарунки, а це неабиякий виховний метод! Крім то-

го, це привід зайвий раз відвідати церкву… Тож вирішувати вам, дорогі читачі!  

Хто стане господарем року? 

Нагадаємо, що 2017 р. буде роком червоної та вогня-
ної Півня, який вже точно не залишить без уваги всіх 
курочок. Цей символ — десятий за рахунком в календа-
рі у китайців, якому в нашій країні слідує практично 
кожен другий. Так, слова китайців в порівнянні з на-
шим повір’ям про старого і, безумовно, доброго Діда 
Мороза, на жаль, на віру приймають в шість разів біль-
ше громадян. Стихією цього року є вогонь, а значить, 
тварина сполохне яскраво-червоним кольором.  

У рік Півня не слід брехати і вивертатися — Півник не терпить брехунців і обманщиків. Краще 
сказати прямо: в очах деяких людей ти від цього тільки піднімешся. Півень любить дарувати пода-
рунки або надавати послуги, якщо відчуває, що зробить інших за рахунок цього щасливішими — 
широкі жести будуть вам на руку. Однак необдумані витрати Півень не підтримає і, навіть навпа-
ки, засудить. У рік Півня слід старанно працювати не тільки на благо інших: про себе забувати 

теж не слід. Доглядайте за собою, розвивайтеся морально і фізично — і отримаєте приємні 
бонуси від господаря року. Півник — особистість, безумовно, твор-
ча. Вона, звичайно, фанатична до свавілля і любить похвалу, так що 
якщо ви людина не творча, в цьому році особливо ясно пам’ятайте 
заповідь «всяк від царя до шевця — бережи творця». А якщо ви, влас-
но, творець, то цей рік буде сприятливим для творчості. А ось в сто-
сунках слід бути обережніше: через свою самозакоханість ви ризику-
єте втратити голову і посваритися з коханою людиною. Тому слід 
бути обачним і приділяти увагу не тільки собі. Але от якщо вам вда-
сться утримати свою другу половинку біля себе, то чекайте бурю 
пристрасті. 
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Що рік придешній нам готує? 

Кожен рік для нас – це новий відрізок життя. Ми з особливим оптимізму звикли очікувати Нового 
року. 2017-ий пройде під символом Вогняного Півня. Цей знак дуже харизматичний, кмітливий та 

впевнений у собі. Що підготував 2017 рік Червоного Півня для кожного зодіакального знаку?  

 

 

 

 

 

 

                                                          Гороскоп на 2017 рік для Овнів 

Люди, що народилися під знаком Овен, відчують неймовірний приплив сил у цьому році, навіть 
не зважаючи на те, що у 2017 році для вас є потенційна загроза. Здавалось би, причин для хвилю-
вання немає: все йде звично, розмірено, проте в цьому і загроза. Що за буденними розміреними 
справами ви можете вчасно не помітити проблем, які накопичуються. Тож вони ризикують стати 
для вас справжнім ударом та неприємним сюрпризом долі. Тож головна порада для Оівнів на 2017 
рік – це бути пильними, спостережливими, а також не відкладати жодних справ на майбутнє. На-
магайтесь вчасно вирішувати всі нагальні проблеми. Найкраща тактика для вас у 2017 році – це 
спостережливість та далекоглядність. Особливо вдалим цей рік може бути у кар’єрі. 

                                                            Гороскоп на 2017 рік для Тельців 

Цей рік обіцяє стати дуже плідним та результативним періодом для усіх Тельців. На початку року 
необхідно проявити уважність та блискавичну реакцію в будь-якій справі, за яку ви візьметеся. 
2017-ий рік запам’ятається представникам цього знаку зодіаку, перш за все, несподівано приємним 
подарунком долі. При чому проявлятись ці надзвичайні і важливі сюрприз можуть в найрізнома-
нітніших сферах вашого життя: у коханні, кар’єрі, здоров’ї тощо. 

                                                            Гороскоп на 2017 рік для Близнюків 

В першу чергу, у 2017 році Близнюкам потрібно приділяти належну увагу сім’ї. Якщо цього не зро-
бити, то у вашому подружньому житті може в рік Півня назріти серйозний конфлікт. Стосунки з 
рідними та коханою людиною взагалі для вас повинні стати у 2017-му році першочерговими. Бо 
неуважне ставлення до рідних також може призвести до непорозуміння з батьками, братами та 
сестрами, іншими родичами. А як відомо, конфлікти, зароджені в рік Півня, відрізняються довго-
тривалістю та складністю. Тож ви ризикуєте посваритися з рідними не на один рік. 

                                                              Гороскоп на 2017 рік для Раків 

Незначна напруженість, часті стреси будуть турбувати представників цього знаку майже протягом 
усього 2017-го року. Проблему не будуть глобальними, проте це буде низка неприємних і частих 
ситуацій, які вам доведеться постійно залагоджувати. Головна настанова на цей рік для Раків – зіб-
рати свої сили та проявити мужність. Адже чимало проблем в рік Півня буде виникати через зазд-
рисників. Ви також можете опинитися в центрі пліток і брехні. Тож вам потрібно вміти вчасно пос-
тавити ворогів на місце і озвучити все в обличчя. Завдяки цьому проблеми вирішаться самостійно. 
Тож дійте! Тим більше, що у сфері кохання та родини вас чекає дуже спокійний, комфортний рік, 
сповнений гармонії. Отже, у вас буде гарний тил та підтримка. 
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Гороскоп на 2017 рік для Левів 

Люди, народжені під цим знаком, у 2017 році можуть зіштовхнутися з деякими труднощами в діловій 
та професійній сфері. Тому необхідно проявити максимум уваги при підписанні договорів або в робо-
ті з документами. Ще однією потенційно небезпечною сферою для Левів може стати сім’я. Необхідно 
стежити за своїми вчинками та словами, аби уникати конфліктних ситуацій, яких у році Півня у вас 
буде чимало. Тож важлива порада: навчіться у 2017 році ефективно знімати стрес та напругу. Якщо ви 
давно планували піти в тренажерний зал, у басейн, на йогу, записатися в танцювальну студію, то рік 
Півня – ідеальний для цього час. 

Гороскоп на 2017 рік для Діви 

Цей рік обіцяє бути достатньо емоційним, імпульсивним та стресовим для усіх Дів. Представники цьо-
го знаку будуть постійно страждати через надмірну збудженість, роздратованість, додаючи собі очеви-
дних труднощів в житті. Вам доведеться прикласти чимало зусиль, аби позбутися надмірної нервозно-
сті та навчитись контролювати свої емоції. Найкращий варіант – це переключити свою увагу на як-
ийсь нейтральний об’єкт, який допоможе Дівам справитися з власними негативними емоціями та фо-
біями. Наприклад, завести собаку. 

Гороскоп на 2017 рік для Терезів 

2017 рік – важливий рік підсумків. Протягом року вам варто визначитись, які справи та проекти потре-
бують доведення до фіналу, а за які нові перспективи вам варто взятися саме в рік Півня. До речі, не 
забувайте, що масштабні та складні плани, задумані в рік Півня, зазвичай в майбутньому виявляються 
дуже вдалими та перспективними. Весь 2017 рік для Терезів буде присвячений кар’єрному питанню. 
Не бійтесь приймати радикальних рішень, адже ви традиційно вмієте все зважувати та безпомилково 
відмовлятися від речей, людей, справ, що вас обтяжують. 

Гороскоп на 2017 рік для Скорпіонів 

Скорпіони зможуть відчути епоху змін та несподіваних приємних сюрпризів у 2017 році Півня. У вас 
відкривається перспектива успішних проектів, а також очікує безліч цікавих відкриттів та приємних 
доленосних подій. Що стосується відносин з людьми, то Скорпіонам у цьому році варто проявляти по-
більше лояльності та дружелюбності. Є велика ймовірність зустріти у цьому році людину, яка у майбу-
тньому стане вам надійним другом. Хоча не довіряйте сліпо оточуючим – рік Півня вирує пліткам та 
інтригами. 

Гороскоп на 2017 рік для Стрільців 

Можна впевнено заявити, що у 2017 році Стрільцям дуже пощастить. Вас чекає немало приємних сюр-
призів долі, але найбільше це стосується любовної сфери. Ви нарешті зможете зустріти ідеальну люди-
ну і закохатися до нестями. Якщо у вас вже є кохана людина, то 2017 рік – ідеальний час, аби скріпити 
ваші стосунки офіційно та зіграти весілля. У сімейних Стрільців також буде рік, повний гармонії та 
взаєморозуміння. 

Гороскоп на 2017 рік для Козерогів 

Цей знак буде проявляти неймовірну активність у 2017 році Півня. У вас відкриється друге дихання, ви 
на подив друзів та колег будете встигати на всіх фронтах: на роботі, в коханні, фінансах тощо. Дуже 
багато справ, розпочатих у цьому році, будуть для вас неймовірно вдалими. Але є одна важлива перес-
торога: великий ризик того, що у рік Півня вас зрадить давній друг або близька людина. Гідно сприй-
міть цей вчинок і сміливо викресліть людину зі свого життя. Повірте, якщо зрадник буде продовжува-
ти залишатись поруч з вами, то у найближчі роки ця людина принесе вам багато неприємних ситуа-
цій. 
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Гороскоп на 2017 рік для Водоліїв 

2017 рік стане періодом, коли Водолії все частіше почнуть озиратися у минуле, згадати свої вчинки, ана-
лізувати прийняті раніше рішення. Можливо, що знову на горизонті з’вляться давно забуті справи, які 
несподівано стануть для вас актуальними. На жаль, вони можуть забирати у вас багато фізичних та ду-
шевних сил, доки ви остаточно все владнаєте. Також в цьому році у вашому житті можуть з’явитися давні 
знайомі, з якими ви вже давно не підтримуєте зв’язок. І саме ці люди можуть стати для вас гарними та 
надійними помічниками. 

Гороскоп на 2017 рік для Риб 

Для представників цього знаку рік Вогняного Півня виявиться дуже динамічним періодом. Риби будуть 
у вирії подій, в постійному тонусі, цілий рік буде сповнений різноманітними подіями. Це буде позитив-
но насичений рік, бо в результаті 2017-ий принесе чимало перемог, нових навиків, нових гарних знайо-
мих. Риб чекає чимало кардинальних змін, наприклад, нове місце роботи і навіть проживання. Не бій-
тесь цих змін – у рік Півня для вас вони будуть лише сприятливими. 

ШКОЛА БЕЗПЕКИ 

Правила поведінки під час проведення новорічних свят біля ялинки 

Протягом останніх років в Україні спостерігається тенденція до збільшення кількості надзвичай-

них ситуацій, особливо пожеж в зимовий період. Упродовж цих місяців виникає більше 40% пожеж 

від загальної кількості, а загибель людей становить понад 70% від загальної кількості жертв вогню. 

Аналізуючи дану ситуацію, встановлено, що домінуючою причиною виникнення пожеж з заги-

беллю людей на них є необережне поводження громадян з вогнем. В зв’язку з цим та з метою попе-

редження пожеж під час проведення святкувань закликаємо вас не забувати про прості правила 

поведінки з піротехнікою, і тоді святкова новорічна ялинка, феєрверки принесуть лише радість у 

ваш дім. 

Почнемо з ялинки. Сучасні синтетичні ялинки оброблені спеціальним розчином і виготовлені із 

пластмаси, яка не виділяє отруйних речовин при нагріванні. Цього не можна сказати про ялинки, 

випущені до 1985 року. Переконайтеся, що ваша штучна красуня безпечна. Для цього відщепніть 

шматочок пластмаси, з якої виготовлена ялинка, і нагрійте його сірником (підпаліть). Якість диму 

чи швидкість горіння безпомилково вкажуть на вогнестійкість та нетоксичність штучної ялинки. 

Якщо спостерігаєте швидке спалахування або ж дим подразнює слизову носоглотки, краще прид-

бати нову ялинку. 

Скляні ялинкові прикраси бажано розмістити на недоступній для дітей висоті. Розкидаючи кон-

фетті (блискучі, різнокольорові кружечки), пам’ятайте, що дитина може разом із повітрям випад-

ково вдихнути стружки металу, і вони, потрапивши в дихальні шляхи, можуть викликати алергію 

або навіть призвести до летального випадку. Тому краще обійтися без конфетті, використовуйте 

гірлянди. 
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Електрогірлянди бажано розвішувати також на недоступній для дитини висоті, оскільки її бажання 

провести «експерт-аналіз» вмісту кольорового вогника може закінчитися електричним шоком. 

Якщо ви бажаєте прикрасити підніжжя ялинки ілюзією снігу, то використовуйте для цього тільки 

просочений вогнестійким розчином папір. Використовувати ж вату не рекомендується. 

Яке новорічне свято без чудес різної піротехніки?! 

Свічки, хлопавки, бенгальські вогні, звукові жарти і фонтани вогню, ракети – обов’язковий атрибут 

Нового року. У зв’язку із загальною пристрастю до таких забав рекомендується враховувати наступ-

не: 

– купуйте піротехніку тільки в магазинах або спеціалізованих кіосках; 

– зверніть увагу на термін зберігання виробу. Якщо він закінчився — краще утриматися від покупки. 

Необхідно пам’ятати, що петарди мають небезпечний радіус дії від 0,5 м до 5 м. Не рекомендується 

підривати їх у приміщеннях, а також спостерігати за ними з близької відстані; дрібні частинки, які 

розлітаються, можуть пошкодити очі чи підпалити щось у квартирі. Пам’ятайте, що застосування 

петард поряд із маленькими дітьми взагалі недопустиме, оскільки це може призвести до розладу 

психіки дитини. 

Необхідно бути дуже обережними при використанні бенгальських вогнів, особливо дітьми. Паличку 

з вогнем потрібно тримати на відстані витягнутої руки і не підносити близько до одягу, очей та яли-

нки. 

Якщо ви хочете весело і без пригод зустріти Новий рік: 

– встановлюйте ялинку на стійкій основі так, щоб гілки не торкалися до стін і стелі та були на без-

печній відстані від електроприладів і побутових печей; 

– не встановлюйте ялинку на високій підставці (стілець, табуретка, журнальний столик та ін.); 

– поставте стовбур ялинки у відро з мокрим піском і час від часу зволожуйте його; 

– якщо ялинка засохла, викиньте її, тому що вона може спалахнути, як факел. 

– не запалюйте на ялинці свічки, бенгальські вогні, а також саморобні електрогірлянди; 

не направляйте в її бік хлопавку; 

– пам’ятайте: особливо небезпечним на ялинці є золотаво-сріблястий до-

щик з алюмінієвої фольги (навіть якщо він фабричного виготовлення), 

який може замкнути електрогірлянду;  

– не забувайте: діти можуть перебувати біля ялинки з увімкненою гірлян-

дою тільки у присутності дорослих;  

– свічки закріпіть на твердій поверхні, не покритій скатертиною чи сервет-

кою;  

– покладіть неподалік від ялинки декілька паперових пакетів із піском, поставте ємність з водою, по-

кладіть стареньку ковдру, приготуйте електричний ліхтарик;   

- із метою запобігання виникненню пожежі можна обробити ялинку спеціальним вогнестійким роз-

чином.  

Ваші дії при загоранні ялинки  

При загоранні електрогірлянди негайно вийміть із розетки вилку електроприладу (вона повинна 

бути в доступному місці) чи вимкніть автоматичні запобіжники (викрутіть пробки) в електросило-

вій. Зателефонуйте у пожежну охорону (телефон 101). Зваліть ялинку на підлогу, щоб полум’я не 

піднімалось угору (можуть зайнятися шпалери та штори), накиньте на неї ковдру, закидайте вогонь 

піском чи залийте водою (якщо це жива ялинка).  

Синтетична ялинка горить швидше, при цьому матеріал, з якого вона виготовлена, плавиться і розті-

кається, виділяючи отруйні речовини (оксид вуглецю, синильну кислоту і фосген). Гасити водою 

полімери, які горять, небезпечно, тому що можливе розкидання іскор і розплавленої маси. Не торка-

ючись до палаючої синтетичної ялинки голими руками, накиньте на неї цупке покривало і засипте 

піском.  
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До прибуття пожежників постарайтеся за допомогою піс-

ку та води ліквідувати осередок пожежі або хоча б не до-

пустити розповсюдження вогню, накинувши на речі, які 

зайнялися від пожежі, цупку мокру тканину чи ковдру. Як 

і в інших випадках пожежі у квартирі, не відчиняйте вікна 

та двері, оскільки протяг більше розідме полум’я. Якщо 

загасити пожежу неможливо, то щільно зачиніть двері в 

кімнату, де виникла пожежа, і поливайте їх ззовні водою. 

Повідомте сусідів про виникнення пожежі та, якщо це не-

обхідно, виведіть людей, присутніх у квартирі, в під’їзд. 


