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ШКІЛЬНІ НОВИНИ 

 

                                                          Весняний привіт усім читачам газети!  

Мінливий Березень, скромно притишуючи ходу, ніяк не наважиться порадувати нас справжнім 

весняним теплом… Однак віримо і чекаємо, що чудо станеться: дерева зацвітуть, квіти заворо-

жать різнобарв’ям, по-справжньому тепле сонечко сповістить, що холод відійшов… І тоді ми, 

окрилені, щасливо усміхаючись і прохаючи в Господа про всілякі земні гаразди, випікатимемо 

паски, розмальовуватимемо яйця, готуватимемо різні смаколики і святкуватимемо Великдень. 

Кожен по-різному, але всі з вірою у світле і мирне майбутнє!  

Весна вже прийшла, а значить життя триває! Тож давайте витрачати кожну його мить корисно, 

змістовно і цікаво. Приміром так, як ми спробували презентувати для вас квітневий номер 

«ОРИГІНАЛУ». Тож насолоджуйтеся життям, читайте нас і будьте по-весняному щасливі!!  

З повагою головний редактор Янголь Ярослава Олегівна  

 

Святкування 8 

Березня у школі 

відбулося вдало!  

7 березня зранку у 

фойє школи учнівсь-

ке самоврядування 

вітало жінок. Учні 

дарували їм вітальні 

листівки, виготовлені 

заздалегідь. А після 

уроків учні радо чекали пра-

цівників школи та батьків у 

актовій залі. Святковий кон-

церт, слова-вітання, вірші, 

Зі святом матусі і бабусі…. 

У дні весняного пробудження вша-

новують жінку! Зі святом весни й 

жінок привітали учні початкової та 

середньої ланки школи своїх найрід-

ніших, наймиліших мам і бабусь. 

Діти читали вірші, співали пісні, по-

казували сценки., танцювали. У це 

прекрасне свято 

від усієї душі учні 

бажали щастя, 

любові, добра, 

успіхів, вічної мо-

лодості і краси. 

Шевченко – наш. Шевченко 
завжди з нами … 

Поезії Шевченка звучать актуально 
й сьогодні. Так стверджують учасни-
ки спектаклю «Шевченко – наш. 
Шевченко завжди з нами» - учні 8-9 
класів . Глядачі із задоволенням по-
дивилися інсценізації за творами 
Великого Кобзаря «Катерина», 
«Наймичка», «Гайдамаки», «Назар 
Стодоля», прослухали улюблені по-
езії, покладені на музику сучасними 
авторами, у виконанні відомих ук-
раїнських співаків. Учні захоплено 
аплодували майстерній грі акторів-
аматорів.  
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Хто не знає свого минулого - не вартий майбу-
тнього.  

З 13 по 17 березня у нашій школі, пройшов тиждень на-
родознавства. В його рамках було проведено ряд цікавих 
заходів, години класного керівника «Родинні звичаї та 
обряди», конкурс на знання учнями народних звичаїв та 
обрядів, прислів’їв та приказок «Азбука народної мудро-
сті». У 4 класі було проведено бібліотечну годину 
"Козацькому роду - нема переводу" та виставку-подорож 
народознавчої літератури «Моя Україна - червона кали-
на» для учнів 5-9 класів. Проводився майстер-клас з виго-
товлення ляльок-мотанок учителем трудового навчання 
Залозною Оленою Віталіївною.  

День самоврядування 

22 березня 2017 року в нашій школі традиційно проводи-

вся День самоврядування. На один день у школі відбули-

ся великі зміни – до роботи взявся новий педагогічний 
колектив, а саме найстарші учні нашої школи, які прово-
дили уроки у 1-11-х класах із різних предметів. Старшок-
ласники мали можливість попробувати себе в ролі педа-
гога, зрозуміти і відчути, як це – бути вчителем. 
Робочий день розпочався з апаратної наради. Черевко 
Ольга, президент учнівської ради школи, яка виконувала 
відповідно до визначених повноважень функціональні 
обов'язки директора школи ознайомила представників 
учнівського самоврядування із Планом Дня самовряду-
вання. Весь навчальний процес школи в цей день прохо-
див під чітким контролем дублерів адміністрації школи.  
Також в цей день для початкової ланки діяли «Веселі пе-
рерви», організовані культмасовим центром 
(відповідальною була Сребранець Аліна, учениця 8-А 
класу). Голова центру дозвілля козачат ( Примушко Со-
фія, учениця 8-Б класу) та її заступники організували 
свято для 5-7 класів. Учениця 9 – класу (Падалка Анаста-
сія) спробувала взяти на себе роль педагога-організатора 
та влаштувала святковий флешмоб «Країна доброти очи-
ма дітей».  

 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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ВІТАЄМО ПЕРЕМОЖЦІВ 

Вітаємо! 
Татаренко Дарію, ученицю 4-А класу. 

 
Підбиті підсумки VІІ обласного конкурсу дитячої літе-
ратурної творчості «Хай весь світ дивують нині діти не-
ньки України». На конкурс з усієї Чернігівщини надій-
шло близько 200 творчих робіт – віршів, казок, опові-
дань, літературних замальовок. Серед учасників молод-
шої групи в номінації "Поезія" І місце виборола наша 
маленька поетеса  за вірш "Летять, летять сніжинки" 
(бібліотекар Пирожок Л.В.). 

                                                                 

Вітаємо! 
Майорову Анастасію, ученицю 6-А 

класу. 
 
Також і учениця школи мистецтв при НУ-
КіМ ім.М.Заньковецької стала лауреатом І-
го етапу Національної Премії “Диво-

Дитина”.   

Бажаємо творчих успіхів!!!                                                   

ЧОРНОБИЛЬ—НЕ МАЄ МИНУЛОГО 

 

ЧОРНОБИЛЬ НЕ МАЄ МИНУ-

ЛОГО…  
Згідно з офіцій нймй данймй, радіоактйвному опроміню-
ванню піддалйся май же 8400000 мешканців Білорусі, Ук-
раї нй та Росії , що перевйщує чйсельність населення Авст-
рії .  

Забруднено блйзько 155 000 кв.км терйторії , що складає 
май же половйну загальної  площі терйторії  Італії . Сільсь-
когосподарські угіддя площею май же 52 000 кв.км, а це 

більш ніж площа терйторії  Данії , забруднені цезієм-137 і стронцієм-90 з періодом напіврозпаду 
в 30 і 28 років відповідно. Май же 404 000 людей  булй переселені, проте мільй онй, як і раніше, 
жйвуть в умовах, колй залйшкова дія, що зберігається, створює цілу нйзку небезпечнйх наслід-
ків.  
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Згідно з офіційними даними, радіоактивному опромінюванню піддалися майже 

8400000 мешканців Білорусі, України та Росії, що перевищує чисельність населення 

Австрії.  

Забруднено близько 155 000 кв.км території, що складає майже половину загальної 

площі території Італії. Сільськогосподарські угіддя площею майже 52 000 кв.км, а це 

більш ніж площа території Данії, забруднені цезієм-137 і стронцієм-90 з періодом 

напіврозпаду в 30 і 28 років відповідно. Майже 404 000 людей були переселені, про-

те мільйони, як і раніше, живуть в умовах, коли залишкова дія, що зберігається, 

створює цілу низку небезпечних наслідків.  

15 грудня 2000 року діяльність ЧАЕС як виробника електроенергії було припи-

нено.  

У вересні 2003 року на саміті СНД президент України Леонід Кучма запропонував 

країнам-учасницям Співдружності оголосити 26 квітня Міжнародним днем пам’яті 

жертв радіаційних аварій і катастроф. Рада глав держав СНД підтримала цю про-

позицію.  

Через кілька місяців після аварії над четвертим реактором із бето-

носуміші та металоконструкцій звели "Укриття", що з часом поча-

ли називати "Саркофаг". Це зробили, щоб запобігти викидам ра-

діоактивності.  У 2016 році побудували нове «Укриття». Новий 

безпечний конфайнмент (НБК) накрив старий "Саркофаг". Він 

має захистити зруйнований блок від води і снігу, запобігти витоку 

радіоації, а також дозволити демонтувати старе укриття. Арка - 

приблизно 165 метрів довжиною, 260 метрів шириною і 110 метрів 

висотою. Загальна вага - приблизно 31 тис. тонн. Станом на 2015 

рік, вартість споруди сягнула 1,9 мільярдів доларів. Очікується, що вона простоїть 100 років  

Медичні наслідки Чорнобильської катастрофи  

Чорнобильська катастрофа призвела до опромінення близько 4 млн. 

населення України.  

Доказові дані щодо медичних наслідків катастрофи для дітей, отримані 

протягом 19 після аварійних років.  

Безумовне погіршення демографічної ситуації. Але лише в деяких випад-

ках показники дитячої смертності у забруднених районах були вищими за 

«чисті» райони. Драматичне зростання захворюваності на рак щитоподіб-

ної залози тих, хто був опромінений у дитячому віці (0-14 років). Не отри-

мано переконливих даних щодо зростання лейкемій, лімфом, інших форм солідних раків. Отримано чітку 

тенденцію до затримки фізичного розвитку дітей з радіоактивно забруднених територій.  

 

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ 

 

1 квітня – День сміху (День дурня), загальновизнане свято гумору та 

веселощів. Не виключено, що спочатку це свято відзначали в честь вес-

няного рівнодення. Святкування цієї події обов'язково супроводжува-

лося веселощами, жартами і першими розіграшами. Міжнародний 

день птахів. День народження долара: буква S із двома рисками, що 

символізує Геркулесові стовпи і державний герб Іспанії. Сучасний знак 

долара має тільки одну закреслюючу вертикальну лінію $. Другу біль-

ше не вживають з метою економії часу.  
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2 квітня – Міжнародний день дитячої книги.  

4 квітня – Єврейське свято Песах вважається найдавнішим з релігійних свят, що відзначаються в наш час. 

Історія свята пов'язана з виходом євреїв з єгипетського рабства. Ця історична подія відбулася приблизно 33 

століття тому.  

5 квітня – День геолога (перша неділя квітня).  

7 квітня – Благовіщення Пресвятої Богородиці. Всесвітній день 

здоров'я.  

8 квітня – Міжнародний день циган.  

9 квітня – Вхід Господній в Єрусалим (Вербна неділя) відзначається 

щорічно рівно за тиждень до Великодня.  

12 квітня – Всесвітній день авіації та космонавтики.  

13 квітня 2014 року – почаласяся антитерористична операція (АТО) на сході України. Великий 

(Чистий) четвер.  

14 квітня – День ДАІ МВС України.  

15 квітня 1912 року відбулася найбільша в історії катастрофа на воді: в Атлантиці затонув «Титанік». Ві-

домо, що під час цієї трагедії загинули 1400-1517 чоловік (версії різних джерел відрізняються). Близько 700 

осіб вижили в круговороті тих страшних подій. Щоб уявити розмір самого судна, можна зіставити його з 

довжиною трьох міських кварталів того часу. Висота одного тільки двигуна «Титаніка» була майже такою 

ж, як триповерховий будинок. Цей корабель називали непотоплюваним, але вже в першому своєму рейсі 

«Титанік» затонув. Уламки судна були знайдені в 1985 році групою американських і французьких археоло-

гів недалеко від узбережжя острова Ньюфаундленд.  

16 квітня—Православна Пасха (відзначається в першу неділю після весняного повного місяця).  

18 квітня –Український день довкілля (третя субота квітня). 60 років із дня смерті Енштейна  

20 квітня – День китайської мови.  

22 квітня – Міжнародний день Землі. Міжнародний день секретаря 

(відзначають щорічно в середу останнього повного тижня квітня). Офіцій-

но це свято називається Днем професійних адміністративних працівників.  

23 квітня – День англійської мови. Всесвітній день книг і авторського 

права. День астрономії. Всеукраїнський день психолога.  

24 квітня – Міжнародний день солідарності молоді.  

25 квітня – Всесвітній день боротьби проти ма-

лярії.  

26 квітня — Всесвітній день інтелектуальної власності. Всесвітній день порід-

нених міст (відзначається в останню неділю квітня). 26 квітня 1986 року сталася 

аварія на Чорнобильській АЕС. Це страшна подія, яку згодом назвали трагедією 

ХХ століття, стала найбільшою техногенною катастрофою.  

27 квітня 1965 року у США запатентовані підгузники «Памперс».  

28 квітня – Всесвітній день охорони праці 

29 квітня – Міжнародний день танцю.  

30 квітня - Міжнародний день джазу.  

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

Тут можна переглянути електронний варіант шкіль-

ної газети «Наша шкільна родина», а також прочитати 

багато цікавої інформації з життя школи і не тільки. 
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1 квітня—День Сміху 

Всі ми вже звикли до того, що 1 квітня треба обов’язково пожарту-

вати над друзями, рідними. Зрозуміло, що жарт має бути дореч-

ним та без негативних наслідків.  

Але ж звідки прийшло до нас це свято та як його відзначають у 

світі? Історія Дня сміху починається ще в античний час.  

На думку деяких дослідників прототипом цього свята у еллінів був 

фестиваль Деметрія, який відбувався на початку квітня, і в основі 

якого лежала легенда про викрадення богом підземного світу Аї-

дом доньки богині Деметри – Прозерпіни. Пошуки доньки ні до 

чого не призвели – адже її крики були лише обманною луною.  

Ще одна гіпотеза пов’язує святкування Дня сміху з весняним рів-

ноденням за Григоріанським календарем. Одразу ж після весняно-

го рівнодення давні римляни відзначали свято на честь божества 

сміху (Кізиз). Свято це поєднувалося з різними жартівливими обманюваннями. Цей звичай поширений у 

Данії, Швеції, Норвегії та в багатьох інших країнах. Перша письмова згадка про 1 квітня як конкретний День 

усіх дурнів знайдено в англійській літературі й датується XVII сторіччям. Щоправда, стверджують, що у 

Франції він існував із 1564 року, коли там було введено новий календар, що пересунув Новий рік із 25 берез-

ня на 1 січня. Однак минули роки, перш ніж нововведення перемогло багатовікову звичку. Чимало людей 

через незнання чи через консервативні погляди продовжували обмінюватися привітаннями та подарунками 

в останній день колись новорічних свят – 1 квітня. Інші ж тішилися над ними й називали «квітневими дурня-

ми» або «першоквітневими рибами», бо вони легше за все ловляться на гачок. Досі французькі кондитери 

виставляють цього дня величезних шоколадних риб, а дітлахи намагаються прикріпити до спин товаришів 

паперових рибок.  

Перше квітня в Україні. Як припускають науковці, до нас це свято прийшло з Німеччини, імовірно, на по-

чатку XVIII ст. Його називали ще брехливим днем або Марією-брехухою – одним із народних прізвиськ Ма-

рії Єгипетської святої VI ст., день вшанування якої за старим стилем збігається з 1 квітня.  

День сміху святкується зараз у всьому світі, але ніде не є вихідним. У США його називають «святом серця, а 

не держави». До речі, професор Стенлі Теп із інституту здоров’я в Окхерсті (Каліфорнія), стверджує: «30 хви-

лин сміху на день дозволяють пацієнтові, котрий переніс інфаркт міокарду, уникнути повторного нападу в 

найнебезпечніший період – перші півроку після нападу – і потім жити повноцінним життям. Здоровим же 

людям ця кількість сміху подовжує життя на роки, іноді на десятиріччя». У Франції того, хто попадеться на 

вудку 1 квітня, назвуть роззявою. А 2 квітня називаю Днем хвоста. І в цей день усі жарти повинні бути пов'я-

зані з "п'ятою точкою" людського тіла. Наприклад, прийнято непомітно підкладати на стілець маленькі поду-

шки, що видають непристойні звуки. В Америці на 1 квітня люблять прості й невинні жарти типу "у тебе 

шнурок розв'язався, а спина біла". Школярі жартують один над одним, кажучи, що скасовано уроки, або пе-

реводять навмисне годинник, щоб жертва запізнилася на заняття. Якщо жарт на 1 квітня вдався, жартівник 

вигукне: "April Fool" (Квітневий дурень)! Губернатор 

Каліфорнії Арнольд Шварценеггер на 1 квітня приго-

щає друзів сигарами, які вибухають після доброї затяж-

ки. У Німеччині та Австрії 1 квітня вважався нещасли-

вим днем. Людині, що народилася в цей день, нібито не 

щастило в житті. За переказами, в цей день народився 

Іуда - зрадник, і саме 1 квітня сатана був скинутий з не-

ба. У селах не працювали, не починали нових справ, не 

випускали худобу зі стійл. Дорослі та діти обманювали 

одне одного, посилаючи виконувати 
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2 квітня—Міжнародний день дитячої книги 

Як правильно обрати книгу для дитини? 6 порад!  

Привчати дітей до читання слід із перших років життя. При цьому слід зважати на якість пропонованої 

малечі літератури. Наші поради допоможуть підібрати ідеальну книгу для починаючих і тих, хто читає не 

так давно…  

Оформлення. Книги для наймолодших читачів мають бути вигото-

влені із міцних матеріалів. Ідеальний варіант – щільний папір, твер-

дий картон або гума. Перевагу слід надати твердій палітурці. Книга 

має бути добре скріплена. Украй бажано, щоб листки були проши-

ті.  

Зображення. Успіх книги для малих читачів великою мірою зале-

жить від ілюстративного матеріалу. Малюнки мають бути яскрави-

ми, оригінальними, цікавими, розумними. Також зважайте на чіт-

кість, ясність, природність картинок.  

Текст. У книгах для зовсім юних дітлахів текст має бути зведений до мінімуму, з роками – додається обсяг 

тексту. Значна кількість літер спочатку відлякує дитину. Важливо, щоб у книзі використовувалися великі і 

контрастні шрифти. Текст має бути зрозумілим, захоплюючим. При цьому неважливо, читатиме дитина 

книгу самостійно чи слухатиме батьків.  

Гармонія. Ілюстрації повинні бути максимально зв’язаними з текстом. Важливо, щоб книга мала зручний 

розмір, невелику вагу.  

Відгуки. Цікавтеся думкою інших читачів. Обов’язково уважно читайте анотації та рецензії.  

Зростання. Від самого малечку дитині можна купувати різноманітні розвиваючі книги. Вони навчать кміт-

ливості, винахідливості.  

Від А до Я: 9 дитячих книжок для першого самостійного читання  

Пропонуємо 9 книжок для першого самостійного читання на "післябукварний" період, що максимально 

відповідатимуть вимогам батьків, державним стандартам і зможуть переконати малих читачів, що читати 

– це круто, цікаво і зовсім не нудно!  

http://www.theinsider.ua/art/vid-a-do-ya-9-knizhok-dlya-pershogo-samostiinogo-chitannya/  

12 енциклопедій, які діти зачитують до дірок  

Чому зорі мерехтять? Чим займаються журналіст, друкар, цукерник? Навіщо дерева скидають листя? Що 

таке прямий ефір? Яка печера найглибша у світі? Чи залишилися на Землі недосліджені місця? Всі ці таєм-

ниці живуть в улюблених дитячих енциклопедіях. Ми зібрали дитячий хіт-парад енциклопедій, з якими ю 

юні дослідники світу цього не розлучаються.  

http://ocinochki.com.ua/12-улюблених-дитячих-енциклопедій  

10 українських дитячих книжок, про які знає увесь світ!  

http://www.theinsider.ua/art/10-ukrayinskikh-dityachikh-knizhok-pro-yaki-znaye-uves-svit/  

100 кращих шедеврів української літератури  

http://school7.ck.ua/library/school  

І, звичайно ж, шедевральна дитяча література Всеволода Нестайка!!!  

Твори: Тореадори з Васюківки", "В Країні Сонячних Зайчиків" (трилогія), 

"Це було в Києві", "Марсіанський жених", "Робінзон Кукурузо", "Вітька 

Магеллан", "Олексій, Веселесик і Жарт-птиця", "Одиниця з обманом", 

"Пригоди Грицька Половинки", "Пригоди журавлика", "Незвичайні при-

годи у лісовій школі", "Загадка старого клоуна", "Пересадка серця", 

"Чудеса в Гарбузянах", "П'ятірка з хвостиком", "Таємниця Віті Зайчика", 

"Скринька з секретом", "Слідство триває", "Таємничий голос за спиною", 

"Казкові пригоди Грайлика", "Чорлі", "Ковалі Щастя, або Новорічний де-

тектив", "Чарівні окуляри", "Найновіші пригоди Косі Вуханя та Колька 

Колючки", "Дивовижні пригоди незвичайної принцеси".  
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6квітня—Всесвітній день мультфільмів 

 

День Мультфільмів - свято мистецтва, що приносить радість глядачам різного віку. Перші кроки в мультип-

лікації були зроблені задовго до появи кінематографу. Спроби відобразити рух в малюнку почалися в первіс-

ну епоху, продовжилися в античні часи і привели до появи примітивної мультиплікації в першій половині 

XIX століття. Подальший розвиток цієї технології в поєднанні з фотографією привело до винаходу кіноапа-

рата.  

У 1914 році Вінзор Мак-Кей створює першого в історії героя мультфільму, наділеного яскравими особистіс-

ними якостями - динозавра Герті. Одночасно величезна кількість малюнків, зроблених для фільму, зажадали 

винайти нову технологію виробництва, вперше призвівши до розподілу праці між художником-аніматором і 

художником-фоновщиком…  

Варто батькам вимовити слово мультфільм, так їхні малюки відразу ж біжать до 

екранів телевізорів або комп'ютерів, адже для них мультик - це дуже важливий 

момент, який вони не можуть пропустити… Дитяча свідомість не може зрозуміти, 

що це всього лише картинка, для них це реальність, і вони переживають за своїх 

персонажів, як за справжніх. Тому їм дуже складно відірватися від екранів! Втім не 

кожен мультфільм гідний уваги дитячої аудиторії, для якої кожен емоційний про-

ект – завжди велика подія.  

Ви часто себе запитували: "Який вплив мають мультфільми на сприйняття дитини? " Сприйняття дитини 

залежить від того, що дивиться ваше дитя під час перегляду телевізора. Кожен мультфільм – носій певної ін-

формації, так вважають психологи. І ця інформація, на жаль, не завжди буває позитивною, що так важливо 

для розвитку вашої дитини!  

Кожна дитина любить мультфільми, але іноді це стає небезпечним, хоча багато батьків не замислюються над 

цим. Дослідження, які проводилися у світі, показали вплив мультиків на психіку дітей, це дозволяє визначи-

ти, які мультфільми можна дивитися, а від яких варто утримуватися. Дитячими психоаналітиками були 

створені рекомендації з підбору кращих мультфільмів для дитини.  

                                                                     Поради щодо вибору мультфільмів для дітей  

1. Для діточок кожен мультик зобов’язаний демонструвати добро і  

що-небудь корисне: персонаж виявляє бажання до навчання, допомагає  

іншим, не проявляє жадібність, показує чесність. У хороших  

мультфільмах часто зустрічається повчальна манера оповіді і  

демонструється на прикладах головних героїв.  

2. Навіть повчальний і добрий мультик зможе нести небезпеку для психічного ста-

ну малюків, якщо в ньому використовуються сильно яскраві кольори. Кольори, 

які різко один з одним не поєднуються, або сильно яскраві, перенавантажують 

дитячу психіку, в результаті дитина може бути збудженою, агресивною. Спокійні, бляклі, теплі кольори на-

впаки впливають на дитячу психіку заспокійливо, не відволікаючи від повного сюжету.  

3. Звукове оформлення грає не менш важливу роль, ніж зображення. Звуковий ряд також не повинен виді-

ляти сильно різкі звуки, музика повинна бути приємною і спокійною.  

4. Крім цього, важливим аспектом вважається і подання текстових даних вашій дитині. Хороший мультик 

повинен містити в собі не тільки діалоги між головними героями, але і, власне  

кажучи, монологи персонажів. Їх думки, переживання, обґрунтування  

і мотивацію вчинків повинні підноситися дитині закадровим голосом.  

Саме монолог допомагає дітям включатися в події мультика і активно в  

них брати участь у своїй уяві.  

Пропонуємо вам добірку мультфільмів українською мовою, які навчать діток бу-

ти справедливими, безкорисними, допомагати один одному, а також любити ото-

чуючих та себе.  

«Петрик П’яточкін» – мультфільм про вередливого хлопчика.  
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Як їжачок шубку міняв» – мультфільм про їжачка, незадоволеного своєю зовнішністю – про особливості та 

індивідуальність кожного.  

«Червона жаба» – мультфільм про жабку, котра була незадоволена своїм зовнішнім виглядом, але нарешті 

усвідомила, в чому її унікальність.  

«Про всіх на світі»– мультик навчить дружити, поважати інших, бути терплячим до особливостей іншого.  

«Мотузочка» – мультфільм про добро, дружбу, добро, безкорисливість.  

«Двоє справедливих курчат» – розповідь про двох благородних курчат, які допомогли зачарованому жура-

влю знову стати вільним.  

«Що на що схоже» – мультик про песика, який фантазує і шукає цікаві образи у природі.  

«Козлик та його горе» – у козлика лопнула кулька… він склав її у мішечок і пішов горювати.  

«Про жадібність» – мультфільм про злу чарівницю. Жадібність, яка готова була подарувати хлопчикові 

все, аби тільки він відмовився від своїх друзів.  

«Лисичка з качалкою» – мультфільм про хитру лисичку, яка сам ж постраждала від своєї хитрості.  

«Свара» – мультик про конфлікт між добрими друзями бегемотиком і тигром.  

«День, коли щастить» – мультфільм про сором’язливого бегемота, який жив на Краю землі та мріяв, щоб 

до нього прийшли гості.  

«Жив-був пес» – мультфільм про пса, котрий служив господарям вірою і правдою, але на старості його ви-

рішили вигнати…  

«Колосок» – мультик про працьовитого півника і лінивих мишенят.  

«Котик та півник» – мультик про дружбу котика та півника, про хитру лисичку та довірливого півника.  

«Некмітливий горобець» – історія про дружбу і взаємодопомогу. Про те, як маленький нетямущий горо-

бець просив старших навчити розуму, і що з цього вийшло. За мотивами казки Лесі Українки «Біда на-

вчить».  

«Журавлик» – за мотивами поеми Б. Олійника “Крило”. Маленький хлоп-

чик приносить додому птаха з перебитим крилом, який стає йому добрим 

товаришем. Хлопчик сам стає крилатим, тобто благородним, щасливим 

від свого гарного вчинку, через який розкривається його душа.  

«Історія про дівчинку, яка наступила на хліб» – мультик про злу, пихату 

дівчинку.  

«Велика подорож» – історія про те, як двоє друзів – маленьке кошеня Тутті 

і бегемотик Топ – вирішили відправитися в далеку подорож.  

«Найсправжнісінька пригода» – історія про пригоди друзів: бегемота Топа і кошеня Тутті.  

В наш час є дуже багато сучасних мультиків. Набравши в інтернеті, ви зможете побачити приблизно таку інфор-

мацію: нові мультики 2016, 2017 років або дещо в цьому напрямку. Так, з пошуком у вас не виникне проблем, але 

знайти спокійний життєрадісний мультфільм в наш час – це ціла проблема. Адже майже в кожному мультику не 

дотримується норма, яка повинна там бути. І саме це порушує психіку і свідомість вашої дитини, тому ви по-

винні завжди стежити за тим, що ж даєте дивитися вашому малюку!  

У нашій суспільній свідомості побутує одна дуже проста думка, безпосередньо пов’-

язана з питаннями здоров’я і проблемами його відсутності. «Буде здоров’я - решта 

все додається», - так звучить це багатовікове спостереження. І дійсно, наявність 

або відсутність у людини цього найціннішого стану докорінно визначає його повсяк-

денне життя, соціальне і суспільне оточення.  

7 квітня—Всесвітній день здоров`я 
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Здоров’я - це справжнє багатство, наявність якого ми з вами інколи ігноруємо. Міжнародний день, спрямова-

ний на залучення широкої громадської уваги до цих проблем і питань - Всесвітній день здоров’я, відзначаєть-

ся щорічно 7-го квітня. Це свято увійшло в традицію, за даними проекту DilovaMova.com, з середини мину-

лого століття. Дата святкування Всесвітнього дня здоров’я приурочена дню створення Всесвітньої організації 

охорони здоров’я, відомої нам під абревіатурою «ВООЗ», а точніше дню прийняття статуту цієї організації. 

Статут ВООЗ було прийнято 7-го квітня 1948-го року, тоді ж, на першій сесії Всесвітньої асамблеї охорони 

здоров’я і виникла ідея проводити це міжнародне свято. До 1950-го року цей день відзначався 22-го липня, в 

день, коли сталася масштабна ратифікація запропонованого 

Статуту ВООЗ, потім день закріпився за нинішньою датою.  

Традиції святкування Всесвітнього дня здоров’я нерозривно по-

в’язані з діяльністю всієї системи нашої охорони здоров’я. Пра-

цівники клінік, лікарень і госпіталів, ті, хто так чи інакше з обо-

в’язку професії і служби надає медико-санітарну допомогу всім, 

хто її потребує, якнайкраще розуміють цінність здоров’я. Про-

філактика та увага до нашого власного здоров’я, - є основною 

метою проведених медиками в цей день акцій та заходів.  

Складові частини здорового способу життя - це:  

- дотримання режиму дня;  

- раціональне харчування;  

- заняття фізкультурою і спортом;  

- загартування;  

- дотримання правил особистої гігієни.  

1. З біблійних переказів ми знаємо, що людина жила до 700  

років. Вчені розрахували, що життєвий потенціал людини  

розрахований на 400 років.  

2. Вчені довели конкретними науковими дослідженнями, що  

нормальна тривалість життя людини 150 років. Тривалість людей у 

високогір’ях Кавказу сягає 120 років.  

3. Багато видатних людей минулого творили і працювали в поважному 

віці 90 років. Зараз середня тривалість життя європейців 82 роки.  

4. А середня тривалість життя українців 57 років. Подивіться на ці ци-

фри і задумайтесь!  

5. Чому наше життя таке коротке? Тому що багато хто сам собі його вко-

рочує!  

6. А саме вживанням алкоголю, нікотину, наркотиків. Ведучи малору-

хомий спосіб життя.  

7. Маючи нераціональне харчування. Забруднюючи навколишнє середовище…  
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   Піраміда залежності стану здоров’я людини від різних факторів 

 

10 % охорона 

здоров`я 

 

           20%  

      екологія 

 

            20 %  

   спадковість 

50 % умови та спосіб життя 

Актуально 

                                       Енергетичні напої - продукти хімічної промисловості 

 

Напевно, кожен із вас бачив на полицях магазинів енергетичні напої, або як їх ще називають 

«енергетики». І, мабуть, багато хто їх куштував… 

На сьогоднішній день енергетики є найбільш поширеними серед молоді. Чому? Це зумовлено доступ-

ністю (ці напої безалкогольні, тому їх продають особам до 18 років.) Але мало хто замислюється над на-

слідками вживання енергетиків. А вони, між іншим, займають 6-те місце у рейтингу шкідливих продук-

тів. 

Вже сьогодні доведено багато різних фактів, які приголомшують!.. 

Але чому хімічна промисловість? Здавалося, напої – це харчова промисловість. Та як тільки глянути на 

позначку «склад», навіть необізнаний пересічний підліток побачить наявність хімікатів. 

В енергетичних напоях міститься кофеїн або його замінники: екстракти гуарани чи женьшеню. Насту-

пним доведеним фактом є вміст великої кількості сахарози і фруктози. До складу часто входить вугіль-

на кислота, яка пришвидшує метаболізм. 

Уже весь світ знає про згубний вплив вживання енергетиків. Після 

декількох смертей енергетичні напої були заборонені у Франції, Ні-

меччині, декількох штатах США… 

Тому замість того, щоб спробувати такий напій, краще випийте чаш-

ку зеленого чи імбирного чаю. Це відмінні замінники продуктам хі-

мічної промисловості! І будьте здорові!!! 
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                                                                   Пиво – легальний наркотик 

Багато алкогольних напоїв ми часто бачимо на полицях мага-

зинів. Їх різноманіття вражає,часто купують саме пиво… 

Пиво – слабоалкогольний напій, отриманий шляхом бродіння. 

Третій напій у світі за популярністю після води та чаю. Його 

вживає велика кількість людей, серед них і підлітки! Пиво міс-

тить алкоголь. Вживання цього напою знижує рефлекси, а їх 

відновлення триває близько тижня. Надмірне вживання алко-

гольних напоїв призводить до алкоголізму, серцевих захворю-

вань, хвороб печінки. Ризик виникнення залежності від пива, а 

отже й алкоголізму, є вищим, ніж залежність від інших міцних 

алкогольних напоїв. Залежність від алкоголю у жінок набагато 

страшніша, ніж у чоловіків. Це тяжко лікується та понижує зда-

тність народжувати здорових дітей. 

Благовіщення Пресвятої Богородиці 

 

День Благовіщення Пресвятої Богородиці – одне з дванадцяти головних (двунадесятих) православних цер-

ковних свят. У цей день Діві Марії прийшов архангел Гавриїл, щоб сказати їй про прийдешнє народження 

Ісуса Христа.  

Трохи історії…  

Свято Благовіщення Пресвятої Богородиці християни почали відзначати ще в 

глибоку давнину. Про нього було відомо вже в третьому столітті. Стародавні 

християни називали це свято по-різному: Зачаття Христа, Початок спокутування, 

Благовіщення про Христа, Благовіщення Ангела Марії. Сучасну назву цього свя-

та було дано лише в сьомому столітті. Назва цього церковного свята в буквально-

му перекладі означає «блага, добра звістка».  

Коли святкують Благовіщення?  

Благовіщення Пресвятої Богородиці належить до 

категорії непереходящих свят, тобто воно має 

постійну дату – 7 квітня (25 березня за старим сти-

лем). Ця дата була остаточно встановлена в середині сьомого століття. Її відділяє 

рівно дев'ять місяців від дати святкування Різдва Христового, що припадає на 7 

січня.  

Благовіщення Пресвятої Богородиці: що можна і що не можна робити?  

Займатися якимось домашнім працею в це свято вважається великим гріхом. За-

боронено шити, в'язати, плести, працювати в саду. Також в цей день не можна 

розчісуватися, стригтися й одягати чистий одяг. Згідно з народними прикмета-

ми, на Благовіщення не слід давати грошей в борг, інакше можна віддати разом 

з ними своє благополуччя і щастя. Взагалі в цей день краще утриматися від будь-яких нових справ і інших 

починань.  

ВЕРБНА НЕДІЛЯ 

               Вхід Господній в Єрусалим святкують в останню неділю перед  

               Великоднем. За євангельською оповіддю, коли Ісус Христос  

               воскресив з мертвих Лазаря, люди, які бачили це, повірили, що він  

               дійсно Син Божий. Коли Ісус в’їжджав на віслюкові до Єрусалима, то  

               люди, вшановуючи його, встеляли дорогу своїм одягом, а також  

               пальмовим гіллям.  
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Відтоді на згадку про цю подію віруючі напередодні 

свята несуть до церкви зелені гілочки дерев. У нас та-

ким деревом стала верба як відображення особливо-

стей природи України. На цей час вона вкривається 

зеленим листям, тому в народі свято називають Верб-

ною неділею. Святкують її за тиждень до Великодня, а 

весь тиждень називають вербним.  

У вербну ж суботу і в неділю святять у церкві вербу, 

якій народ надавав магічних властивостей: вона 

відвертає бурю, грім, а кинута в полум’я, — гасить пожежу. Освячена верба має цілющу та очисну силу: від-

варом з неї лікувалися та вмивалися. Коли навесні вперше виганяли худобу на пасовисько, то брали освячені 

гілочки верби, щоб до тварин не чіплялася різна нечисть. У народній медицині її разом із цілющими трава-

ми використовують для лікування головного болю, гарячки та пропасниці.  

Освячені гілочки верби залишали за образами, садили на городі. Якщо ж про-

росте, то, коли є неодружений хлопець чи дівчина, вони обов’язково одружать-

ся. За народними віруваннями, у Вербний тиждень не можна сіяти конопель і 

городини, бо «буде ликувате, як верба». Не сіяли колись у цю пору і буряків, бо 

«будуть гіркі». Вербовими гілочками розпалювали у печі, коли пекли паски. А 

хлопці й дівчата билися вербою, примовляючи:  

Не я б’ю — верба б’є,  

За тиждень — Великдень,  

Недалечко — червоне яєчко.  

Від Вербної неділі починали активну підготовку до Великодня: розписували писанки, начиняли ковбаси, 

випікали обрядове печиво, а також пшеничну паску, а подекуди й солодку сирну бабку. На страсний 

(чистий) четвер кожна господиня намагалася принести з церкви запалену свічку. Нею випалювали хрести на 

стелі й дверях, сподіваючись захистити свій дім від злих духів. Тож для Вербної неділі характерні і народний 

дух, і народна символіка.  

НЕЗАБАРОМ ВЕЛИКДЕНЬ... 

 

Останній тиждень перед Великоднем називається білим або чистим. 

На цьому тижні віруючі люди дотримуються посту так само суворо, як 

і на першому тижні Великого посту. Селяни вірили, що це найкращий 

час для сівби ранніх ярих зернових культур і гороху — «буде колосисте 

і без бур’янів».  

Найважливішим днем цього тижня є четвер, який називається чистим, 

світлим, великим, страсним або живним. Чистий четвер — це день 

весняного очищення. Все повинно бути чистим і виглядати по-

святковому. В саду і на городі господар згрібав на купу торішнє листя, бадилля бур’янів і підпалював — 

«щоб очистити землю від морозу, зими, смерти і всякої нечисти». Обережні люди ранком цього дня з ха-

ти не виходили, а як були в дорозі, то обминали перехресні дороги — «щоб хвороба не вчепилася». У Чи-

стий четвер господині, поруч з іншою роботою, готували сіль для вели-

коднього столу.  

Страсна п’ятниця 

Віруючі люди в цей день нічого не їдять до другої години по полудні. По-

вернувшися з церкви, родина звичайно сідає за стіл обідати. Обід у Страс-

ну п’ятницю — пісний, навіть риби їсти в цей день не можна. Здебільшого 

обходяться городиною: капустою, картоплею, огірками... За народним 

віруванням в Страсну п’ятницю не можна співати — гріх. На Херсонщині 

кажуть, що хто співає в Страсну п’ятницю, той на Великдень буде плакати. 
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                                                                                          Великодня субота 

У Великодню суботу роблять крашанки. За народним віруванням, 

крашанки готуються в суботу тому, що яйця, пофарбовані в п’ят-

ницю, швидко псуються, а, зроблені в суботу, вони зберігаються про-

тягом усіх свят. Здебільшого фарбують у червоний, жовтий, синій, 

зелений і золотистий кольори. 

                               Христове воскресіння  

«Свято свят і торжество торжеств», — так іменують Великдень право-

славні християни. Цього дня весь християнський світ відзначає вос-

кресіння Ісуса Христа з мертвих — подію, яка стала символом пере-

моги добра над злом, світла — над темрявою.  

Ворота раю відкриті  

Того, хто помре на Великдень, вважають дуже щасливим, бо саме цього дня ворота раю відкриті, й душа без 

усякого суду потрапляє туди.  

Вважають, що у Великодню ніч відкриваються всі земні скарби, які світяться на землі чарівними вогниками, 

проте побачити їх може лише дуже мала дитина, помисли якої чисті.  

Прикмети на Великдень  

— Великдень, а хліб — не паска.  

 

падатиме дощ.  

 

 

якщо господиня — льон.  

Крашанки й писанки  

Невід’ємною частиною Великоднього свята є крашанки й писанки. Яйце — це символ весняного відроджен-

ня природи, зародження життя, продовження роду.  

В Україні існують два види фарбованих яєць: крашанки й писанки.  

Писанки — це сирі яйця з нанесеними на них символічними візерунками. В 

давнину писанки не варили, щоб не вбивати живу силу зародка. Сьогодні лю-

ди не надають писанкам такого значення, тому часто трапляються писанки з 

варених або видутих яєць.  

Крашанки — це варені яйця, пофарбовані природними барвниками одним 

кольором: жовтим, коричневим — від лушпиння цибулі, червоним — від соку 

буряка тощо. Крашанки їдять, коли граються діти у великодні ігри.  

Існує легенда про те, що звичай прийшов від святої Марії Магдалини, яка після Вознесіння Господнього 

постала перед імператором Тиберієм і піднесла йому яйце як символ воскресіння. На що Тиберій сказав, що 

мертвий не міг воскреснути, так, як і яйце не може стати червоним. Після цих слів яйце в руках імператора 

почервоніло… Відтоді у свято Воскресіння Христового прийнято дарувати крашанки.  

Кілька способів фарбування яєць за допомогою натуральних барвників, які завжди 

знайдуться під рукою:  

Червоний і рожевий колір: надати крашанкам червоного кольору допоможе 

міцний настій кардану. Опустіть яйця в такий настій і доведіть до кипіння, після 

чого варіть протягом 10 хвилин. Якщо ви вважаєте, що приготувати буряковий 

фреш простіше, ніж міцний настій кардану, ви можете опустити вже варені яйця 

на півгодини в буряковий сік. Якщо скоротити час перебування крашанок в соці, 

можна досягти не тільки червоного, але і рожевого відтінку.  

Помаранчевий колір: щоб надати крашанкам помаранчевого кольору, знадобиться морквяний сік. Як і у 

випадку з буряком, вже варені яйця потрібно на півгодини помістити в морквяний фреш. Інтенсивність 

забарвлення залежатиме від часу «замочування» крашанки.  
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Жовтий колір: подарує крашанці корінь куркуми (шафрану). Вам потрібно буде розвести в гарячій воді 

кілька ложок порошку куркуми і, довівши розчин до кипіння, залишити на повільному вогні на кілька 

хвилин. Дайте відвару охолонути, а потім відваріть в ньому яйця. Також фарбувальний розчин можна 

приготувати з цедри лимонів, апельсинів та березових листочків. 

Темно-і світло-зелений колір: можна використовувати сік петрушки, кропу, базиліка і зеленого перцю. 

Але в отриманні інтенсивного відтінку вам допоможе шпинат. Ці трави потрібно уварювати на повіль-

ному вогні протягом півгодини, після чого зварити у відварі яйця. Теж саме можна зробити за допомо-

гою розчину зеленки. Розчин діамантової зелені потрібно розвести водою до потрібної насиченості і 

потім опустити в нього вже зварені яйця.  

Коричневий і золотистий колір: можна зварити яйця в міцному відварі кави або цибулинні, чим більше 

ви зберете лушпиння, тим інтенсивніше вийде колір.  

Синій колір: дрібно нарізати червоноголову капусту, залити кип’яченою водою і додати 2 столові ложки 

оцту. Коли розчин придбає потрібний вам відтінок, замочіть в ньому вже зварені яйця.  

Фіолетовий колір: суміш червоного і синього розчинів. Також фіолетовий відтінок можуть придбати 

яйця, зварені разом з лушпинням червоної цибулі.  

З візерунком веселіше: не обов’язково бути художником, щоб створити візерунок на пасхальному яйці. 

Пропонуємо вашій увазі кілька простих і нешкідливих способів.  

Крашанки у смужечку: для того, щоб отримати смугасті крашанки, обмо-

тайте яйця тонкими гумками і приступайте до фарбування. Щоб смужки 

вийшли різнокольоровими, можна після першого, попереднього фарбу-

вання додати ще кілька гумок і занурити крашанку в розчин іншого ко-

льору. Таким чином, на вашій крашанці з’являться тонкі кільця різних 

кольорів.  

Крашанки в цяточку: для того, щоб на вашій крашанці з’явилися цяточ-

ки, вам знадобиться звичайна воскова свічка. Перед зануренням яйця в 

фарбувальний розчин, капніть на яйце кілька крапель воску. Коли фар-

бування буде завершене, обережно зніміть віск з яйця, тримаючи його над полум’ям газового пальника, 

або над тією ж свічкою. У міру танення воску, промокайте яйце м’якою серветкою або ганчірочкою.  

Мармуровий малюнок: яйця потрібно обгорнути в лушпиння цибулі і упакувати в бавовняну кишеньку, 

так і варити. А можна зробити простіше – додати в киплячу воду трохи олії за хвилину до закінчення 

процесу варіння.  

Прості правила, яких потрібно дотримуватися при фарбуванні крашанок: 

 

не витримати різниці температур і лопне. Для того, щоб яйця не 

лопалися, їх потрібно дістати з холодильника і опустити на 5-10 

хвилин у теплу воду. 

 

добре вимити і протерти мильним або спиртовим розчином. Перед 

процесом варіння залийте яйця приготованим кольоровим розчином, 

додайте сіль і варіть на повільному вогні 5-10 хвилин. 

                                                    Згідно з церковною традицією фарбува-

ти яйця потрібно в «чистий четвер». 



 17 

Дні пам`яток історії та культури 

Щорічно відзначається Міжнародний день пам’ятників та історичних місць. Засновано свято у 1982 році 

ЮНЕСКО. А відзначати почали 18 квітня 1984 року. Ініціаторами створення такого свята виступили ар-

хітектори, науковці, реставратори, працівники державних установ, що займаються подібною діяльністю. 

Його головною метою можна назвати залучення уваги 

громадськості до проблеми збереження пам'яток історії.  

Пам'ятки являють собою споруди, які призначені 

для увічнення людей, подій, об'єктів тощо  

Історичні місця - це місця, на території яких відбували-

ся важливі історичні події, або де перебували раніше або 

знаходяться стародавні споруди.  

Однією з відомих архітектурних пам’яток вважається 

Будинок химер в Києві. Охочих потрапити на екскурсію 

до Будинку з химерами дуже багато, а тому черга розтя-

гається майже на рік вперед. До речі, всередині резиден-

ції через статус цього об'єкту, фото- і відеозйомка заборонена, на вході біля охорони необхідно залиша-

ти також і телефони. Зауважимо також, що у якості «малої резиденції» Президента України Будинок з 

химерами використовується лише кілька разів на рік, в той час як інтерес до нього серед киян та гостей 

міста надзвичайно високий. У зв’язку з цим зараз пропонується відкрити доступ до Будинку з химерами 

як одного із «7 чудес Києва» — У РЕЖИМІ ЩОДЕННОЇ РОБОТИ МУЗЕЮ.  

Задля цього потрібно підтримати петицію до Президента України про вільний доступ до справжньої, 

таємничої перлини Києва, відомого шедевру архітектора Владислава Городецького, який прозвали Бу-

динком з химерами.  

 
Дні іноземних мов в Україні 

 

День китайської мови відзначається в рамках святкування ти-

жня офіційних мов 20 квітня.  

Перші історичні згадки про людину, на честь якої святкується День 

китайської мови, датуються III століттям до нашої ери. У трактаті 

сказано, що знаки письма, придумані Цан Цзе, взяло все суспільст-

во і почало активно використовувати їх.  

Сучасна китайський мова належить до найскладніших у світі. У її 

письмі налічується близько 80 000 ієрогліфів, з яких активно використовуються близько 5000.  

День англійської мови — це одне зі свят, які відзначають-

ся в рамках проведення тижня офіційних мов. Його святку-

ють 23 квітня.  

Це дуже молоде свято, тому що вперше його відзначали 

тільки в 2010 році. Для цього свята була обрана дата наро-

дження видатного драматурга Вільяма Шекспіра, твори 

якого входять в число найбільш цінних зразків літературної 

спадщини світу. Також Шекспір вважається одним із засно-

вників літературної англійської мови, яка зараз вважається 

«світовою» мовою. За статистикою, по-англійськи розмов-

ляють близько мільярда жителів нашої планети. У багатьох 

країнах англійська є державною мовою.  
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Всесвітній день книг і авторського права 

 

Те, що книга – джерело знань, сьогодні знають навіть наймолодші чи-

тачі. Але, крім цього, книга є унікальним засобом самовираження, 

просвіти й комунікації  

Символічно день 23 квітня був обраний завдяки традиції святкування 

Дня книги у Каталонії, де 23 квітня на День Юрія дарували троянду за 

кожну куплену книжку. Нині Всесвітній день книги й авторського 

права святкують у 190 країнах світу.  

Цього дня народилися Моріс Дрюон, Володимир Набоков, Андрій Ку-

рков, Григорій Тютюнник. Беручи до уваги цей факт, цілком природно, що Генеральна конференція 

ЮНЕСКО, яка проходила в Парижі в 1995 році, вирішила віддати в цей день данину уваги і шани кни-

жкам і авторам, закликаючи молодь знаходити задоволення у читанні.  

Звичайно, діяльність, пов’язана з популяризацією книг та читання, не може обмежитися лише одним 

днем. Але саме 23 квітня відбувається багато заходів, які привертають увагу до книжкової справи. Зок-

рема, відбувається проголошення Всесвітньої столиці книги, проводяться виставки, громадські читан-

ня.  

В усьому світі цього дня купують, дарують, читають книж-

ки. До речі, на батьківщині Сервантеса цю дату святкують 

конкурсом – безперервним читанням «Дон Кіхота». Читці 

змінюють один одного протягом 48 годин. В Україні вже 

п’ятий рік поспіль літератори відзначають цей день, проїж-

джаючи в екіпажах автомобілів із прапорами вулицями 

столиці.  

Любіть книжки! Хай не буде жодного дня, коли б ви не прочитали хоча б однієї сторінки з нової книги. 

Сердечно вітаємо із Всесвітнім днем книги і авторського права!  

Бажаємо всім шанувальникам книги нових відкриттів, реалізації творчих задумів та натхнення! Споді-

ваємось, що придбана у цей день нова книжка стане її власнику справжнім другом і порадником на до-

вгі літа.  

Афоризми про книгу і читання  

• Книга є альфа і омега усякого знання, початок початків кожної науки. (Цвейг С.)  

• Хороша книга – це дарунок, заповіданий автором людському роду. (Аддісон Д.)  

• Кращі книги ті, про які читачі думають, що вони могли б написати їх самi. (Паскаль Б.)  

• Читання хороших книг відкриває нам приховані у нашій власній душі думки. (Пьєрмон Ш).  

• Деякі книги слід тільки покуштувати, інші – проковтнути і лише небагато – пережувати і переварити. 

(Маколей Т.)  

• Погані книги можуть так само зіпсувати нас, як і погані товари-

ші. (Фiлд )  

Люди припиняють мислити, коли припиняють читати. Ні про що 

не думає лише той, хто нічого не читає. (Дідро Д.)  



 19 

Міжнародні музичні дні 

Міжнародний день джазу — щорічна подія, організована ЮНЕСКО, щоб 

відзначити «підвищення ступеня інформованості міжнародної громад-

ськості про джаз як про силу, що сприяє миру, єдності, діалогу і розши-

ренню контактів між людьми». Святкування проводиться 30 квітня, по-

чинаючи з 2012 року. Перший щорічний Міжнародний день джазу у Па-

рижі відкрили Генеральний директор ЮНЕСКО Ірина Бокова і посол 

доброї волі ЮНЕСКО Хербі Хенкок.  

Всесвітній день рок-н-ролу відзначається щорічно 13 квітня, хоча істори-

чна подія, яка послужила основою для свята, відбулося днем раніше: 12 

квітня 1954 Білл Хейлі записав сингл «Rock Around The Clock», що став знаковим у новому музичному на-

прямку, який швидко подолало кордони США і поширилося по країнах і континентах, кинувши виклик 

суспільству і традиціям.  

Характерними рисами джазу спочатку стали імпровізація, витончений ритм, заснований на синкопованих 

фігурах і унікальний комплекс прийомів виконання ритмічної фактури — свінг. Для рок-н-ролу характер-

ними рисами є чіткий ритм, швидкий темп, розкутість виконання.  

Найвідомішими виконавцями рок-н-ролу є Елвіс Преслі, Чак Беррі та Річард Пенніман (який виступав під 

псевдонімом Літл Річард), в джазі - Луї Армстронг, Елла Фітцджеральд, Рей Чарльз.  

БАТЬКІВСЬКИЙ КАТЕХІЗИС 

Як захистити дітей від кібернасильства? 

Батьки! Якщо ви вважаєте, що ваша дитина використовує придбаний вами комп'ютер нового покоління лише для 

розвитку інтелектуальних здібностей, подумайте ще раз! У наш час актуальним стає так зване віртуальне наси-

льство! Насильство, колись обмежене ігровим майданчиком, зараз переходить у віртуальний простір, у мобільні 

телефони та планшети, стаючи при цьому все більш серйозним і технологічним. Що слід зробити батькам, якщо 

їхня дитина піддається кібернасильству (кібербулінгу)? 

Кібернасильство найбільш поширене серед учнів середніх класів, але стає поширеним і серед дітей молод-

шого шкільного віку. Діти сьогодні добре розуміються на комп'ютерах, і батьки повинні значно пильніше 

відстежувати поведінку, спрямовану на умисне заподіяння болю або залякування іншої людини. Дві най-

більші помилки, які роблять дорослі, – це неприйняття всерйоз скарг дітей на кібернасильство й потуран-

ня знущанням. 

Існують деякі конкретні способи захисту дітей від знущань у кіберпросторі. Батьки повинні тримати синів 

і дочок на короткому «електронному повідцю» і бути більш обізнаними з течіями та напрямками віртуа-

льного простору. Це не контроль, це добрі виховні навички. Ось що слід зробити батькам, якщо їхня дити-

на піддалась кібернасильству. 

Проводьте бесіди. Якщо ваша дитина не каже про кібернасильство, це ще не означає, що вона не по-

страждала від нього. Почніть обговорення таким чином: «Що інші діти кажуть про...», «Що ти чув про?..». 

Нехай ваша дитина знає, що ви в курсі останніх трендів, ви напоготові і проводите достатньо часу за ком-

п'ютером для того, щоб володіти потрібною інформацією. 

Утверджуйте та прищеплюйте загальнолюдські цінності. Відмовтесь від думки, що ваша дитина пос-

тупово зрозуміє сама, чому кібернасильство – це жорстоко й неправильно. Знайдіть час для пояснень: «У 

нас удома ми віримо в доброту. Я розраховую, що ти станеш доброю людиною».  

Копайте глибше. Якщо кібернасильство триває, повідомте про це посадовим особам школи або звер-

ніться в органи правопорядку. Відстежуйте, фіксуйте факти насильства, щоб розробити план порятунку 

вашої дитини: як часто це відбувається, коли, де і хто це робить?  

Установіть чіткі «комп'ютерні» правила. «Ніколи не відправляй по телефону, у соцмережі, через веб-

сайт або електронною поштою образливі повідомлення», «Ніколи не пиши того, що ти не хотів би почути 

на свою адресу».  
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Зберігайте докази кібернасильства. Скажіть дитині, що коли вона коли-

небудь отримає образливе, наклепницьке, ненависницьке повідомлення, 

його необхідно зберегти або роздрукувати. Вам це повідомлення може зна-

добитися, щоб викрити розбишаку або надати докази його батькам.  

Перешкоджайте подальшому спілкуванню. Якщо ваша дитина стала 

жертвою кібернасильства, поміняйте номер телефону або адресу електрон-

ної пошти та зверніться по допомогу до вашого провайдера. У випадку пог-

роз насильства й вимагань зверніться до правоохоронних органів.  

Слідкуйте за комп'ютером. Установіть ваш комп'ютер на видному місці, 

подалі від кімнати дитини.  

Вимкніть з мережі. Якщо ваша дитина використовує мобільний теле-

фон, комп'ютер для розсилки брудних пліток чи ненависницьких повідомлень, відберіть у неї цю електрон-

ну іграшку або просто витягніть вилку з розетки.  

Навчайте дитину рішучості, наполегливості та навичок асертивності*.Дослідження доводять, що впев-

нені в собі діти, які володіють навичками асертивної поведінки, рідше стають об’єктом розбишак. Також до-

ведено, що найчастіше об'єктом кібернасильства стають діти з поведінкою жертви, а не діти, які відрізняють-

ся від своїх однолітків своїм зовнішнім виглядом чи поведінкою.  

Сприймайте дитину всерйоз. Кібернасильство може суттєво травмувати, тому дитина потребує вашого 

співчуття та підтримки. Уважно спостерігайте за дитиною й намагайтесь розпізнавати емоційні сигнали, які 

вона посилає вам. Не дозволяйте вашій дитині стати жертвою!  

* Асертивність – поведінка, що поєднує внутрішню силу та ввічливість у ставленні до оточуючих. Це здатність у 

ситуації зовнішнього тиску коректно відстоювати свої інтереси та свою лінію поведінки.  

ШКОЛА БЕЗПЕКИ 

Уже середина весни, розпочинається так званий «велосипедний сезон», і, як ми гадаємо, багато наших 

читачів також перейде зі своїх двох на ровери. Тож ми підготували підбірку правил для Вас, велосипедисти!  

Згідно з Правилами дорожнього руху, велосипед має бути укомплектований світловідбивачами 

(катафотами): спереду — білого, по боках — жовтогарячого, позаду — червоного кольору. Для руху в темну 

пору доби і в умовах недостатньої видимості на велосипеді повинен бути встановлений та увімкнений 

ліхтар (фара). Фара дозволяє іншим учасникам руху вчасно помітити велосипедиста, а самому велосипедис-

ту бачити небезпеки й перешкоди на шляху. Рекомендується також обладнати велосипед ліхтарем 

(блимавкою) червоного кольору позаду — вас буде краще видно на дорозі.  

Перед кожним виїздом перевіряйте справність гальм, перемикання передач і відсутність механічних по-

ломок у частинах велосипеда. Основне правило при виборі одягу для велопоїз-

дки — бути видимим на дорозі й почуватися комфортно (ніщо не повинно 

заважати під час руху). Намагайтеся уникати надто просторого й довгого одя-

гу, щоб його частини не потрапляли у спиці, педалі й ланцюг. Надавайте пере-

вагу максимально яскравому одягу — щоб бути помітним здалеку. Задля цього 

стане у нагоді жилет жовтогарячого або салатового кольору зі світловідбив-

ними смугами.  

Намагайтеся їздити в шоломі. При падінні він захищає найбільш вразливу час-

тину тіла — голову. Травми голови — одні з найважчих серед можливих під час 

падіння з велосипеда. Крім того, шолом захищає голову від сонячного удару та 

дощу. Для захисту долонь від натирань кермом, а також від пошкоджень при можливому падінні, рекомен-

дується одягати спеціальні яскраві велорукавички зі світловідбивними вставками — щоб сигнали, які Ви 

подаєте рукою, були помітні. Для захисту очей від пилу, дрібних камінців (що летять з-під коліс), або комах 

використовуйте велоокуляри.  Під час руху по проїзній частині, перед зупинкою, перестроюванням, поворо-

том або розворотом велосипедисти зобов'язані подавати попереджувальні сигнали:  

• поворот або перестроювання праворуч: витягнута права рука;  

• поворот або перестроювання ліворуч: витягнута ліва рука;  

• зупинка: піднята догори будь-яка рука.  
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Пам’ятайте, що велосипедистам забороняється:  

1. Їздити, не тримаючись за кермо, знімати ноги з педалей.  

2. Під час руху триматися за інший транспортний засіб.  

3. Перевозити пасажирів, крім дітей у віці до 7 років (їх перевозять на додатковому сидінні, обладнаному 

надійно закріпленими підніжками).  

4. Рухатись по тротуарах і пішохідних доріжках (крім дітей до 7 років на дитячих велосипедах під наглядом 

дорослих).  

5. Повертати ліворуч або розвертатися на шляхах із трамвайним рухом і на тих шляхах, що мають більше 

однієї смуги для руху в даному напрямку. Отже, для здійснення лівого повороту потрібно:  

а) проїхати перехрестя прямо, розвернутися в правому ряді пересічної дороги, за дозвільним сигналом світ-

лофора знову проїхати перехрестя прямо; або  

б) злізти з велосипеда й перейти дорогу по пішохідному переходу.  

6. Рухатися по автомагістралях і дорогах для автомобілів, а також по проїзній частині, якщо поруч є велоси-

педна доріжка.  

7. Рухатися по дорозі в темний час доби (і/або в умовах недостатньої видимості) без включеної фари й світ-

ловідбивачів.  

8. Їздити по зустрічній смузі.  

9. Буксирувати велосипеди.  

10. Буксирувати причеп, не передбачений для експлуатації з велосипедом.  

Велосипедистам не можна перетинати дорогу по пішохідному переходу, так само як і розвертатися на 

пішохідному переході. У цьому випадку потрібно злізти з велосипеда й перейти дорогу як пішохід.  

Коли велосипедист стає пішоходом?  

Велосипедист, який не їде на велосипеді, а котить його, вва-

жається пішоходом. У такому випадку на нього поширюються 

права й обов'язки пішоходів. У Правилах зазначена тільки одна 

відмінність велосипедиста, який котить велосипед, від пішохо-

да: по проїзній частині пішоходи мають рухатися «по краю 

проїзної частини назустріч руху транспортних засобів», а вело-

сипедисти, які котять велосипед, повинні рухатися «по краю 

проїзної частини у напрямку руху».  

ЩО РОБИТИ В РАЗІ ДТП?  

МОТОХЕЛП — служба допомоги двоколісним, працює по всій Україні. Тел.: 097 9009990  

102 – телефон ДАІ  

103 – телефон Швидкої медичної допомоги  

Якщо велосипедист, що потрапив у ДТП, — це Ви, то в першу чергу оцініть небезпеку для життя від отрима-

них травм. Якщо Ви не в змозі об’єктивно оцінити свій стан або є підозри на серйозні ушкодження — негай-

но викликайте «швидку». Наступний крок — виклик Мотохелпу. Окрім цього, намагайтеся знайти людину, 

яка зможе вам допомогти. Якщо Ви побачили, що велосипедист (не Ви) потрапив у ДТП, будь ласка, зупи-

ніться і допоможіть йому.  

Зверніть увагу на такі рекомендації:  

1. Ніколи не ведіть телефонних розмов під час руху по проїзній частині. Якщо потрібно відповісти на дзві-

нок — зупиніться.  

2. Не їздіть по проїзній частині з увімкненим плеєром і в навушниках.  

3. Встановіть дзеркало на шолом/руль. Дзеркало дозволяє оцінити стан трафіку позаду, побачити автомо-

біль «на хвості» та інші «неприємності», не випускаючи з уваги обстановку попереду. Дзеркало на шоломі 

краще — через більші можливості огляду.  

4. Проїжджаючи повороти, розвилки й зупинки громадського транспорту, переконайтеся, що ніхто не нама-

гається проскочити ліворуч або праворуч від вас.  
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5. Подавайте зрозумілі іншим сигнали у випадку виникнення невизначеної ситуа-

ції.  

7. На перехрестях, зупиняючись на червоне світло, у щільному трафіку намагай-

теся проїхати вперед, щоб вас побачили всі водії, які перебувають позаду. Старт 

синхронно з машиною, водій якої вас не бачить, у скутому автомобілями просторі 

може призвести до неприємних наслідків.  

8. Рухаючись на зелений, завжди поглядайте у той бік, звідки щойно їхали автомобілі. Можливо, там несеться 

«джигіт», що хоче проскочити перехрестя, або водій, який не помітив червоного сигналу.  

9. Будь-яка перепона на вашому шляху — привід для гальмування, але аж ніяк 

для різкого маневру.  

10. Під час проїзду піску, калюж, трамвайних/залізничних колій міцно тримай-

те кермо — якщо воно буде ходити вільно, Ви можете впасти.  

11. Ви — учасник дорожнього руху. Тому навіть якщо вам не треба отримувати 

водійські права, вивчіть Правила дорожнього руху повністю, бо більшість мане-

врів Ви маєте виконувати, як і водії автомобіля.  

Тож виконуйте вищезгадані вказівки і почувайтесь комфортно та безпечно на дорозі!  

ГОВОРИМО УКРАЇНСЬКОЮ 

         Говоримо українською правильно 

Істинна любов до своєї країни немислима без любові до своєї мови. 

Людина, байдужа до рідної мови, - дикун. Вона 

шкідлива за самою своєю суттю тому, що її байдужість до мови проявляється 

найповнішою байдужістю до минулого, теперішнього і майбутнього свого народу 

Акт даріння нерухомості — Акт дарування 

нерухомості 

Баланс доходів і видатків — Баланс прибут-

ків і видатків 

Близькі по духу — Споріднені духом 

Виборча ділянка — Виборча дільниця 

Виступати з докладом — Виступати з допо-

віддю 

Від зорі до зорі — Від світання до смеркан-

ня 

Голодний жолудок — Голодний шлунок 

Дальнобійники —Далекобійники 

Державні закрома —Державні засіки 

Дивіденти — Дивіденди 

Диву даєшся — Не надивуєшся, дивина та й 

годі 

Для здійснення підтримки —Для здобуття 

підтримки 

Дівчина з ізюминкою — Дівчина з перчи-

ком 

Діло минуле — Давня справа 

Дірокол —Діркопробивач 

 

 

Діяльність технічних засобів — Дія технічних засобів 

Для підготовки спеціалістів з вищою освітою 'Історик" 

— Для підготовки спеціалістів з вищою освітою за фа-

хом історик  

Довіреність — Доручення  

Довжники наші — Боржники наші  

Доводи — Докази  

Дозировка ліків — Дозування ліків  

Докладнішу інформацію щодо лекцій можна довідати-

ся —  

Докладніше про лекції можна довідатися  

Дрель ручна — Дриль ручний  

Дрібні зачіпки до редакції — Дрібні причіпки до реда-

кції  

Дубльонка — Шкірянка, дублянка  

Електрополотер — Електричний натирач підлоги  

Ехо пішло гаєм — Луна пішла гаєм  

Ехо війни — Відлуння війни  

Євроазія — Євразія  

Єпіскоп — Єпископ  
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До теми... 

                                               МОВА ЕСПЕРАНТО: ЩО ЦЕ ТАКЕ?  

Есперанто - це штучна універсальна мова, створена за допомогою змішування інших поширених мов. В 

ідеалі передбачається, що її повинен знати кожен житель Землі, так само, як і свою рідну, і тоді всі люди 

нашої планети зможуть спілкуватися незалежно від їх національності.  

Придумав мову «есперанто» варшав'янин (за іншими відомостями, житель білоруського міста Білосток) 

Людовик (або Лазар) Заменгоф. Його дуже пригнічувало, що ті, хто проживають на його батьківщині - 

поляки, євреї, росіяни і німці - ніяк не можуть «домовитися» і ворогують.  

Мова есперанто відрізняється спрощеною граматикою. Наприклад, всі іменники в есперанто закінчують-

ся на букву «о», а прикметники - на букву «а».  

«Родзинка» мови есперанто полягає в тому, що немає необхідності «зубрити» значення всіх його слів, ви-

вчивши лише значення мінімуму слів кореневих (500-600), півтора десятка префіксів і таку ж кількість 

прийменників, а також сорок суфіксів…  

Зрозуміло, поки до глобального знання есперанто всім населенням земної кулі ще далеко, але Лазар За-

менгоф сподівався недаремно, і сьогодні міжнародна мова «есперанто» визнана урядами багатьох країн, 

а говорять нею мільйони жителів планети, які називають себе есперантистами.  
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