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                                                                      Шановні наші читачі!  

Лютневим привітом поспішає до вас черговий випуск шкільного «ОРИГІНАЛУ»! Зима все ще тримає 

нас у напрузі, однак у душах і серцях тремтливо теплиться весняна надія на яскраве сонечко і мирне 

життя!  

І хоча грудень та січень промайнув у суцільних перервах між навчанням (то канікули, то вимушене 

призупинення навчання у зв’язку з погодними умовами і поширенням вірусних інфекцій), лютий 

ми розпочинаємо активно і позитивно! Найперше – зібравши у стінах рідної школи усю дружну ро-

дину: і теперішніх вихованців, і вчителів, і дорогих нам випускників! Тож сподіваємося на теплу 

зустріч і приємні спогади!!!  

А ще, як і завжди, порадуємо вас калейдоскопом лютневих свят і пам’ятних дат, «Поговоримо україн-

ською», проведемо лікбез у світі цікавого та кілька актуальних уроків «Школи безпеки» і, найголов-

ніше! Тож читаймо лютневий  випуск «НАША ШКІЛЬНА РОДИНА»  разом!!!  

З повагою головний редактор Янголь Ярослава Олегівна  

Шкільні новини 

                                                                                      **** 

22 січня українці відзначають День Соборності і Свободи. Це дер-
жавне свято, що символізує єдність українських земель, відзначаєть-
ся щорічно, починаючи з 1999 року, відповідно до указу президен-
та. З метою формування національної свідомості школярів, вихо-
вання у них почуття патріотизму та з нагоди відзначення Дня Со-
борності України в школі організовано та проведено ряд заходів: 

-виховні години: «Ти - єдина,Україно, ти на всіх у нас одна», 
«Україно, мій духмяний дивоцвіт, через терни йшла до волі стільки 
літ»; 

-книжкова тематична виставка літератури в шкільній бібліотеці “Соборна Україна: від ідеї до жит-

тя”; 

-виставка малюнків «Україна єдина»; 

-загальношкільна лінійка пам'яті «Україна – єдина соборна держава»; 

-учнівська конференція «Соборність України: від ідеї до сьогодення»; 

-творчий конкурс віршів про Україну 
участь у живому ланцюзі між пам’ятниками Богдану Хмельницькому та Тарасу Шевченку.                                  

                                                                     **** 

З 24.01.2017 по 03.02.2017 пройшла декада математи-
ки, фізики та інформатики. Були проведені відкриті 
уроки та цікаві позакласні заходи: "Математичний 
турнір" для 6-х класів, "Математичний калейдоскоп" 
для учнів 5-х класів, "Цікаві досліди з фізики" для 8-х 
класів. Діти отримали задоволення від роботи по 
підготовці заходів та збагатили свої знання.  
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29 січня в Україні відзначають День пам’яті героїв 

Крут. Україна пишається молодими Героями. Пам’-

ять про них, як і та велична слава, за яку вони боро-

лися – невмируща. Вічна їм слава! 

І в нашій школі були проведені такі заходи щодо від-

значення Дня пам'яті Героїв Крут: 

1. Загальношкільна лінійка, присвячена подіям під 

Крутами 

2. Виховна година "І пам'яті свічка горить не згаса, і 

300 сердець – наша гордість й краса". 

3. Загальношкільна виставка літератури «Герої Крут» 

4. Учнівська конференція "Бій під Крутами» 
5. Лекторій «Уроки історії ніколи не проходять без-

слідно» 

 

3 лютого в нашій школі відбулася зустріч випускників. На свято завітали випускники,вчителі, а 
також учні, що навчаються.  
     З привітанням до присутніх звернувся директор школи – Рибак В.П. Учні школи підготували 
концертну програму, за допомогою Євтух Л.С, Квоки О.А. та Янголь Я.О..  
       Невимушена, тепла атмосфера була сповнена радістю зустрічі, гордістю вчителів за своїх вихо-
ванців, які стали дорослими, вдячністю колишніх учнів своїм педагогам і наставникам 
     Під час концерту на сцену запросили всіх присутніх в залі випускників. Їх побажання вчителям 
та учням рідної школи були невимушеними, теплими, щирими. Випускники минулих років поба-
жали всім пам’ятати школу завжди, частіше зустрічатися після закінчення школи, та щоб усім їм 
завжди щастило. 
      Приємно було почути, що всі випускники були раді знову повернутися до школи, до своїх улю-
блених вчителів. 
 
 

14 лютого святкують не лише 
закохані парочки. У цей день у 
багатьох школах влаштовують-
ся святкові заходи для дітей 
різного віку.  Тож і в нашій 
школі традиційно відбулась 
низка заходів. З 14 по 18 лютого 
діяла Валентинівська пошта, де 
учні школи зізнавались у коханні,  обмінюючись 
«валентинками».17 лютого відбулось свято для 5- класів під назвою 
«У чарах кохання», де вони отримали масу задоволення і солодкі 
подаруночки. Вчителі групи продовженого дня влаштували для 
малечі також цікаву, захоплюючу 
та романтичну конкурсно- розва-
жальну програму. Для старших 
класів проведено тематичний 

вечір до Дня Закоханих, де учні проявляли свою кмітливість та 
чарівність. Також було оформлено виставку до цього чудового 
свята. 
 

День пам'яті героїв Крут 

День Святого Валентина 

Зустріч Випускників 
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Аби не виникало зайвих запитань, відразу ж пояснимо: «катехізис» (від грецького «повчання, 

казання») – в релігійній літературі доступний для всіх підручник з християнської віри, що 

побудований у вигляді питань-відповідей. Вживається також в переносному значенні — ос-

новні положення чого-небудь.  

Тож, узагальнивши, підсумуємо: у вигляді питань-відповідей і викладемо основні положення 

ми спробуємо піднімати актуальні теми виховання та взаємин у сім’ї, школі, дитячому 

оточенні. В жодному випадку не повчаючи, а лише допомагаючи дійти самостійно певних 

висновків!  

                                            Дисциплінуємо дітей, дисциплінуючи себе 

Один із основних компонентів методу природного батьківства («свідомого», «добросердного 

виховання») – це так звана м'яка дисципліна. Деякі люди кажуть про неї так: «М'яка дисциплі-

на допомагає лише невеликим сім'ям, мамам-домогосподаркам, дітям з лагідним характером і 

винятково супертерплячим мамам». Чого тільки не почуєш…  

Багато мам, які є шанувальницями суворої дисципліни, стверджують, що м'яка дисципліна 

спонукає й дозволяє дітям робити все, що вони хочуть; що діти починають «правити в домі» і 

стають зіпсованими та владними тиранами, які тримають батьків у заручниках будь-якою сво-

єю примхою. Але м'яка дисципліна не передбачає вседозволеності. Вона означає виховання 

без насильства, що передбачає довірливе та шанобливе спілкування, сприйняття дитини не в 

якості молодшої та слабшої людини, яку ви можете й повинні контролювати, а в якості вашо-

го партнера в житті та джерела потенційної радості й взаємодії, сповненої любові. Головні 

цілі м'якої дисципліни полягають у тому, щоб наші діти відчували себе в безпеці з нами, рів-

ноцінними партнерами у взаєминах з батьками та вміли свідомо вибирати кращі способи 

поведінки, а не просто припиняти ті її прояви, які ми вважаємо недоречними. Крім того, при-

щеплюючи дітям повагу, ми вчимо їх самодисципліни й заохочуємо демонструвати свої най-

кращі якості.  

Які дії батьків неправильні, необґрунтовані?  

1. Бойкот, відмова від спілкування з дитиною. М'яка дисципліна спонукає нас не ігнорува-

ти крики чи плач дитини, адже коли діти стають старшими, їх емоції набувають різноманіт-

ності й глибини, як і словниковий запас, який наповнюється не лише тими словами, які нам 

хотілось би чути. Тому із віком вони можуть «плакати» вже трохи по-іншому, і ми повинні 

вчитися розуміти їх нові форми вираження негативних емоцій.  

2. Погрози та нагороди. Як і бойкоти, погрози та нагороди, здається, допомагають дисциплі-

ні, але допомагають неправильно. Точно так, як діти реагують на погрози, тому що бояться 

наслідків, вони реагують і на винагороду, тому що саме винагорода спонукає їх вести себе 

відповідним чином. У цьому випадку мотивацією є не позитивна взаємодія з іншими людьми, 

повага, висока оцінка, схвалення й любов інших людей, а лише отримання бажаної винагоро-

ди.  

3. Насильство. Єдині взаємини, в яких вам «дозволено» бити чи давати стусани іншій люди-

ні, це взаємини з дитиною; ви не можете стусонути свого чоловіка або дружину. Ви не можете 

давати стусани вчителям або друзям, вам навіть не дозволять завести домашню тварину, як-

що ви скажете, що збираєтесь бити її. Люди, які б'ють дітей, кажуть, що роблять це з любові, а 

не через гнів. Різниця між побиттям у гніві, наприклад, «зопалу», й ударами при спробі ніби-

то «заспокоїти» дитину чисто академічні, але не практичні.  

Батьківський катехізис 
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Обидва методи припускають побиття дитини, 

у результаті чого її мозок вивільняє нейро-

медіатори й гормони, які допомагають упора-

тися з болем і страхом, пригнічуючи відповідні 

фізіологічні реакції організму на погрози й 

насильство. Елементарна причина, чому не 

можна бити дітей, така: биття – це биття. Це не 

любов, не навчання. Це удари. Ви можете каза-

ти, що б'єте з любові або користуєтесь насиль-

ством як способом навчити дитину чого-

небудь, але фактично ви просто завдаєте їй біль.  

Дослідження показують, що фізичні покарання не сприяють слухняності в довгостроковій перспективі 

та призводять до меншого  

внутрішнього усвідомлення таких понять, як «відповідна» поведінка та слухняність. У всьому світі 

фізичне покарання пов'язують з виникненням психологічної дезадаптації та проблемами психічного 

здоров'я, такими як клінічна тривога й депресія, а також зловживання наркотиками й алкоголем. 

Двадцять чотири країни у світі заборонили фізичні покарання та продемонстрували дивовижні зміни 

в поведінці та соціальних очікуваннях.  

Які дії батьків принесуть користь?  

1. Завжди припускайте найкраще. Усі діти здатні бути привітними, готовими до співпраці, добрими 

й люблячими. Чи означає це, що вони завжди проявляють такі якості? Ні. Чи означає це, що вони мо-

жуть бути такими? Так. Спробуйте починати кожний день з думки про те, що навіть у найнещаснішої 

дитини є задатки щасливого малюка, який здатний відповідати вашим очікуванням і з часом перевер-

шити їх. Однак це може статись лише за умови, що ми будемо розвивати ці задатки.  

2. «Погана» поведінка – це ознака незадоволеної потреби. Коли діти поводяться зухвало, не слухають 

нас або демонструють тривожні емоції, легко назвати дитину або її поведінку «поганою» чи 

«неправильною». Однак у міру того, як ми перенаправляємо наших дітей і дисциплінуємо їх, ми почи-

наємо вважати таку поведінку спробою задовольнити свої потреби. Вона закликає нас переглянути 

наші взаємини з дитиною та спробувати знайти джерело її незадоволеної потреби.  

3. Батьківські перерви. Уявіть собі, що настав той день, коли ви не можете стримати незадоволення 

поведінкою дитини. Це означає, що прийшов час зробити перерву у спілкуванні з нею, взяти паузу. 

Якщо у вас діти старшого віку, ви можете просто сказати їм, що вам важко і необхідний час, щоб зібра-

тись. Скористайтесь моментом, фізично покинувши кімнату, або навчіться абстрагуватись у присут-

ності дитини, використовуючи прийоми дихання, які-небудь заспокійливі фрази з аутогенного тре-

нування або коротку медитацію.  

 

Улюблені батьками інструменти дисципліни  

1. Альтернатива слову «ні». Слово «ні» не дуже корисне, і ви згодом можете пошкодувати, що викори-

стовували його. Використовуйте слово «ні» якомога рідше, замість нього придумуйте незліченні аль-

тернативні варіанти, щоби позначити свою незгоду та припинити прояви небажаної поведінки. Не 

варто надмірно оберігати дитину вдома, за винятком безпечних розеток, а суворий тон (відповідний 

для подібних ситуацій) і переконлива мова тіла здатні творити дива, запобігаючи небезпеці. Якщо ви 

дотримуєтеся цього правила, навряд чи ваші діти коли-небудь скажуть або прокричать вам «ні!».  

2. Кажіть «так» після будь-якого «ні», а краще кілька разів. Є моменти, коли нам необхідно казати 

дитині «ні», наприклад, коли вона хоче з'їсти шматочок яскравого, фантастичного на вигляд, але не 

корисного для неї (за певних причин) святкового тістечка. Малюки люблять чути «так» навіть після 

«ні». Фахівці дійшли висновку, що навіть якщо «ні» надто розчаровує, ваше «так» у відповідь на що-

небудь інше може створити диво. Тому у випадку з некорисним тістечком скажіть дитині «так» на най-

смачніше й корисне частування вдома після святкування.  
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3. Розставте пріоритети/не надривайтесь/відпустіть 

ситуацію. Навіть не надто поблажливі батьки пого-

дяться з тим, що один із ефективних інструментів дис-

циплінування дітей – це здатність розставляти пріори-

тети. Спитайте в себе: «Чи хочу я надірватись у процесі 

виховання?» І дайте відповідь на це запитання дуже 

чітко й чесно. Знайте, що іноді ви просто повинні 

відпустити ситуацію, і це не зумовить поганої по-

ведінки вашої дитини на все її подальше життя. Тим 

самим ви просто визнаєте, що кожна ситуація – це про-

сто життєвий етап, який скоро пройде. І він, як прави-

ло, проходить, незважаючи або всупереч вашим зусиллям; адже зрілості, досвіду та споглядання при-

кладів хорошої поведінки часто достатньо, щоб виправити небажану поведінку.  

Деякі типи поведінки, такі, наприклад, як у випадку, коли дитина кусається при грудному годуванні 

або думає, що тягнути дівчинку за волосся дуже смішно, вимагають окремої уваги, але в більшості 

випадків, які складні, але не дуже проблематичні, не звертайте уваги на поведінку дитини, і ви зди-

вуєтесь, як швидко вона мине. Вам не треба карати дитину для того, щоби припинились прояви її не 

зовсім правильної поведінки. Повірте – вона пройде мимовільно.  

Метод м'якої дисципліни ефективний для кожної дитини і для всіх батьків, якщо тільки ми інве-

стуємо час та енергію в послідовне, справжнє й оточене любов’ю його впровадження. До того ж це 

досить простий і найбільш інтуїтивно зрозумілий спосіб дисциплінування, як і життя в цілому…  

 

 

 

 

 

2 - День бабака (щорічно). Всесвітній день водно-болотних угідь.  

4 - Всесвітній день боротьби з раком (щорічно). 4 лютого 2004 року Марком Цукербергом був запу-

щений в роботу сайт Thefacebook за адресою thefacebook.com. Сьогодні цей сайт усім відомий як 

найпопулярніша та найбільша у світі соціальна мережа Facebook. Почалася Ялтинська (Кримська) 

конференція союзних держав (4-11 лютого 1945) - друга за рахунком зустріч лідерів країн анти-

гітлерівської коаліції - СРСР, США і Великобританії - під час Другої світової війни, присвячена вста-

новленню післявоєнного світового порядку.  

8 лютого - 1994 р. Україна підписала з НАТО договір «Партнерство заради миру: рамковий доку-

мент».  

У Херсонській області заснували заповідник «Асканія-Нова». Вперше приватний заповідник Ас-

канія-Нова в Херсонській області з’явився в 1898 р. Його заснував поміщик Фрідріх Фальц-Фейн.  

9 - Міжнародний день стоматолога (щорічно).  

11 - Всесвітній день хворого (щорічно).  

12 - Свято Трьох Святителів - святкуємо пам'ять трьох великих і дуже визначних ієрархів, учителів, 

проповідників і Отців Східної Церкви: св. Василія Великого, св. Григорія Богослова і св. Івана Золото-

устого. Примітно, що практично напередодні Дня святого Валентина 12 лютого відзначається це 

професійне свято - Міжнародний день шлюбних агентств (International Day of Marriage Agencies).   

13 - Всесвітній день радіо. Була запатентована перша кінокамера (1895). Авторами розробки стали 

брати Луї та Огюст Люм'єр. Їх унікальний апарат, що дозволяє фіксувати зображення в русі, був при-

думаний вночі. Згідно з легендою, Луї Люм'єр не міг заснути через сильний головний біль. За цей час 

він придумав принцип роботи проектора з кулачковим механізмом, який подавав перфоровану 

плівку із зображенням. Через деякий час після винаходу кінокамери брати Люм'єр створили її в гото-

вому варіанті і продемонстрували її роботу 28 грудня в Парижі.  

Цей день в історії 
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Тоді на Бульварі Капуцинів відбувся перший платний кіносеанс, під час якого було показано фільм 

«Прибуття потягу на вокзал Ла Сьота». Саме з цього моменту і почалася офіційна історія світового 

кіно, яка не закінчується і через століття після того. Звичайно, сучасні моделі кінокамер повністю 

відрізняються за своїми функціями і принципом роботи від тієї, яку запатентували брати Люм'єр, але 

без того прототипу нинішніх цифрових пристроїв неможливим був би розвиток кінематографа 

взагалі.  

14 - День комп'ютерника (щорічно). День святого Валентина (День 

всіх закоханих). У 2005 р. створено YouTube - найпотужніший у світі 

сервіс відеохостингу, де будь-який користувач може додавати, перег-

лядати і коментувати ті чи інші відеозаписи.  

15 - Православне Стрітення Господнє. Міжнародний день онкохво-

рих дітей. День вшанування учасників бойових дій на території 

інших держав. Згідно Указу Президента України № 180/2004 від 11 

лютого 2004 року щорічно 15 лютого відзначають День вшанування 

учасників бойових дій на території ін-

ших держав - День пам'яті.  

Завершилося виведення радянських військ з Афганістану. З 1979 до 

1989 року близько ста п'ятдесяти тисяч українців пройшли через горни-

ло «афганської війни».  

17 - День спонтанного прояву доброти. 

18 - вранці 18 лютого 2014 року протестувальники розпочали ходу до 

Верховної Ради, де депутати мали розглянути зміни до Конституції Ук-

раїни щодо обмеження повноважень Президента. За декілька годин центр Києва перетворився на кри-

ваве поле бою. Початок триденного штурму Майдану силовиками підконтрольними Януковичу, 

який став фінальним і найбільш драматичним етапом Революції гідності. В ході сутичок загинуло бі-

льше сотні протестувальників і кілька тисяч було травмовано. 

19 - Всесвітній день захисту морських ссавців або День китів. Причому ця екологічна дата вважаєть-

ся днем захисту не лише китів, але і всіх морських ссавців та різних інших живих істот, що мешкають в 

морях і океанах нашої планети. 

19 лютого 1992 р. тризуб був офіційно затверджений Верховною Радою в якості малого герба Украї-

ни та головного елемента великого Державного герба. Разом з Конституцією, прапором і гімном Украї-

ни він є невід’ємною частиною офіційної символіки держави. На підставі указу Президіуму Верховної 

Ради СРСР від 19 лютого 1954 року Крим був включений до складу України. 

20 - Всесвітній день соціальної справедливості 

(щорічно). День Героїв Небесної Сотні - встановле-

ний на знак вшанування відваги, сили духу і стій-

кості громадян, які віддали своє життя під час Рево-

люції гідності (листопад 2013 – лютий 2014).  

21 - Міжнародний день рідної мови (щорічно). 

Дане свято можуть відзначати носії 6000 мов, які на 

сьогоднішній день зафіксовані в світі. Міжнародний 

день екскурсовода (International Tourist Guide Day).  

22 - Міжнародний день підтримки жертв злочинів 

(щорічно). Це день, коли в 1990 році англійський 

уряд опублікував «Хартію жертв злочинів».  

25 - День інженерно-авіаційної служби авіації ЗСУ.  
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27 - Київ отримав Магдебурзьке право (1494) - Великий литовський князь Олександр надав Києву 

магдебурзьке право, в результаті якого місто отримало статус самоврядування.  

27 лютого 2014 року колишні співробітники кримського «Беркута» встановили поблизу Джанкоя та 

Армянська блокпости, таким чином перекривши всі дороги, що з'єднували Крим з рештою території 

України. 27 лютого невідомі озброєні люди без знаків розрізнення захопили й блокували Верховну 

Раду Криму. Ця подія стала початком війни між Україною та Росією в 2014 році.  

28 - День штурманської служби авіації ЗС України. День працівників патрульно-постової служ-

би України. Був винайдений нейлон - 1935 року американський вчений-хімік на ім'я Уоллес Хьюм 

Каротерс на базі центральної лабораторії компанії «Дюпон де Немур» синтезував синтетичне волок-

но — так був винайдений нейлон. Творець цього унікального волокна так і не дізнався, наскільки 

важливим для всього людства виявилося його відкриття. 29 квітня 1937 року Каротерс наклав на себе 

руки через тривалу депресію. А в наступному році керівники фірми, на базі якої він працював, ого-

лосили про те, що був винайдений нейлон. Спочатку цей матеріал можна було купити тільки в одно-

му універмазі США, який знаходився в місті Вілмінгтон. Перша партія товару надійшла в роздріб-

ний продаж в 1939 році. І першим виробом, створеним з нейлону, були жіночі панчохи. Вони стали 

справжньою сенсацією у світі моди. Усі жінки хотіли придбати собі це чудо текстильної промисло-

вості. В результаті панчохи почали продавати по всій країні. Відомо, що в Нью-Йорку в день розпро-

дажу вдалося продати 5 000 000 пар нейлонових панчіх.  

29 - Міжнародний день рідкісних захворювань (Rare Disease Day) від-

значається щорічно в останній день лютого. Його мета - підвищити 

обізнаність про рідкісні захворювання і покращити доступ до засобів їх 

лікування. Високосний День: був придуманий для того, щоб вирівняти 

годинні зрушення в юліанському календарі....  

 

 

 

 

 

Традиційно 2 лютого відзначається Groundhog Day, або 

День бабака. У цей день всі люди спостерігають за 

поведінкою розбудженого бабака, що вилазить з нори. 

Залежно від того, бачить він свою тінь чи ні, робляться 

прогнози про близьке або далеке настання весни. 

Вважають, що ранню весну варто чекати в похмурий 

день, коли бабак не бачить своєї тіні і спокійно 

виходить з нірки. У разі сонячного дня, звірок лякається 

власної тіні і ховається в нору – це означає, що до весни 

ще далеко і на нас чекає ще шість тижнів зимових холо-

дів.  

У цього свята дуже далеке минуле: в Європі християни відзначали 2 лютого Стрітення Господнє за 

Григоріанським календарем. З тих пір і пішла традиція визначати погоду, вважаючи, що вона пока-

же, чи варто чекати наближення швидкої весни.  

Ще в Давньому Римі 2 лютого відзначався день їжака, який вважався відповідальним за довгостроко-

вий прогноз погоди. Римляни будили їжака і дивилися, як він себе поведе – побачить чи ні сонний 

звірок свою тінь. Ця традиція зберігалася серед жителів Західної Європи і пізніше, а населення, що 

переселилося в Північну Америку, стало підтримувати звичай на новому місці. На жаль, з їжаками в 

Америці було кепсько, тому головним метеорологом вибрали бабака.  

2 лютого—День бабака 



 9 

 

День Святого Валентина - світське свято, яке відзначають у деяких країнах щороку 14 лютого. 

Червоні сердечка і маленькі крилаті купідончики з дитячими посмішками у вітринах магазинів, 

червоні троянди та повітряні кульки у вигляді сердечок і листівочки з написом «Я тебе люблю!»... 

Відношення до цього свята у всіх різні, а іноді навіть прямо протилежні. Хтось вважає, що для 

прояву своїх почуттів зовсім необов´язково було вигадувати якесь свято. Для когось – це привід 

для знайомства. Хтось чекає в це свято Дива (так-так, саме з великої літери!) Адже сьогодні все 

можливо, правда? А комусь це свято подобається тому, що це черговий привід повеселитися. :) 

Хтось вірить у нього по-справжньому, хтось - ні. Так чи інакше, хочемо ми цього чи ні, але це свя-

то існує вже багато століть. У цей день всі закохані прагнуть бути поруч і дарувати одне одному 

радість, тепло і кохання. Дізнаймося ще більше про величне свято!  

За даними Асоціації вітальних листівок, сьогодні валентинки поступаються популярністю лише 

різдвяним.  

Англійці вважають, що з 14 лютого природа робить поворот до весни і у птахів починається сезон 

шлюбних ігор. Навіть стара англійська мудрість стверджує, що в День Святого Валентина всі пта-

хи в повітрі з’єднуються парами.  

Перша коробка шоколаду до Дня Святого Валентина у 

формі серця була виготовлена Річардом Кедбері в 1868 

році.  

Щороку в День святого Валентина в усьому світі відправля-

ють близько 1 мільярда листівок, з яких 73% надсилаються 

чоловіками.  

Щороку на День святого Валентина продається більше 

50 мільйонів троянд по всьому світі.  

У деяких країнах існує звичай в День святого Валентина 

визначати ім’я свого судженого. Юнаки та дівчата пишуть 

будь-які імена на папірцях і складають їх у посудину. Потім кожен дістає собі листок і дізнається 

ім’я своєї половинки.  

В Англії люди дарують подарунки та любовні послання не тільки коханим, але й домашнім 

улюбленцям – собакам, кішкам і навіть коням. 

Пам’ятайте! До найкращих та найкрасивіших речей у світі неможливо доторкнутися. Їх можна 

лише відчути серцем. (Хелен Келлер) 

Щороку 14 лютого молоді люди, що мають пару, дарують своїм половинкам різноманітні пода-

рунки: 

«валентинки» — символічні листівки у формі сердечок, які містять зізнання в коханні, найчасті-

ше у віршованій формі; 

солодощі, виготовлені в тій же «серцевій» формі або які зображують фігурки Купідона — Бога 

любові; 

м'які іграшки та сувеніри. 

Презентуємо Вам 5 способів зробити оригінальний подарунок на День Святого Валентина 

своїй другій половинці:  

Саморобні «валентинки» за допомогою техніки квілінгу  

Квілінг – це техніка, яка за допомогою скрученого паперу дає можливість виготовляти об’ємні 

фігури та картини.  

 

14 лютого—День Святого Валентина 
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Все, що вам знадобиться, – це полос-

ки із двостороннього паперу, клей і 

фантазія. Полоски накручують нав-

коло невеликого у діаметрі стержня і 

приклеюють на папір, формуючи 

різноманітні об’єкти. Можна викла-

сти серце, ім’я коханої людини, чи 

просто слова кохання. Все залежить 

від вашої фантазії.  

 

 

Використайте фотографії для виготовлення 

«валентинок»  

Виріжте у «валентинці» отвір довільної форми. Виберіть із свого фотоархіву 

емоційну фотографію, яка найповніше передає ваші почуття та приклейте її зі 

зворотньої сторони «валентинки». Таку листівку можна буде поставити на ро-

бочий стіл замість фоторамки. А нійголовніше, така «валентинка» буде завжди 

нагадувати про вас.  

Можна спробувати зробити «валентинку» у вигляді невеличкого коміксу, де у 

головних ролях будете ви та ваша половинка.  

               «Валентинка» із полімерної глини  

Спробуйте освоїти техніку виготовлення фігур із полімерної глини. Ви 

можете зробити «валентинку» у вигляді магніту на холодильник. 

Необов’язково обмежуватися традиційним сердечком. Можна виготовити 

різноманітні фігурки, ангелочків чи лебедів.  

 Саморобні «валентинки» у вигляді аплікацій із паперу  

Навіть із підручних матеріалів можна зробити 

оригінальну «валентинку». Достатньо ці матеріали 

вдало поєднати. Намагайтеся пофантазувати із но-

жицями та різнокольоровим матеріалом, щоб зроби-

ти справді неповторну «валентинку».  

Об’ємні «валентинки»  

Можете спробувати виготовити об’ємні «валентинки». 

Виглядає це справді гарно. Тому не втратьте можливості 

здивувати кохану вами людину.  

І пам’ятайте, що якою не була б «валентинка», значно важливішими є ваші 

почуття. Навіть найпростіша листівка може стати найкращою, якщо її пода-

рувати із любов’ю. Щасливого вам Дня Святого Валентина! 

15 лютого—Стрітення Господнє 

Стрітення – свято сорокового дня від народження Ісуса Христа. Це свято принесення Святою 

Дівою Марією сина до Єрусалимського Храму. Ця подія описується у Євангелії. Як сказано, у той 

час збулася передбачена Богом зустріч Христа з праведним Симеоном. Стрітення Господнє за 

Юліанським календарем відзначаємо 15 лютого (за Григоріанським — 2 лютого).  
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На Стрітення, за традицією, вірні посвячують в церкві свічки, які несуть до своїх домів як символ 

світла і очищення. Ще однією особливістю свята було ворожіння. Напередодні свята на ніч ставили на 

поріг тарілочку з зерном, і якщо вранці на ньому з’являлася роса, то рік буде врожайний і багатий.  

 

 

 

 

Діти – найбільше щастя у житті людини. І велике горе, 

коли вони хворіють. Та коли мова йде про хворобу, що 

може забрати життя дорогої дитини, замало слів, щоб 

зрозуміти те горе… Найгірше, коли розумієш, що життя 

часто залежить від коштів…  

Страшна хвороба - рак… І лікування потребує великих 

коштів! Як зрозуміти, що відчувають батьки дитинки, у 

якої онкозахворювання?! Які розуміють, що життя їх ди-

тяти коштує певну суму грошей. Ціна життя…  

Мені би хотілося, щоб не було людей, які залишилися 

наодинці з цим горем. Щоб ми завжди могли підтримати 

морально і матеріально. Щоб ніколи не стояло питання 

"Ціна життя"!  

Коли в житті людини стається таке горе, важливо знати, що ти не залишишся один на один із цим. Це 

стосується не тільки благодійних організацій – велике спасибі їм! А насамперед тебе і мене, наскільки 

наші серця готові співчувати, співпереживати, допомагати. Це найголовніше в таких ситуаціях!  

Подивись, яке щасливе дитя від того, що поряд розуміють, допомагають, підтримують…  

 

 

 

 

Афганістан…Ось уже 28 років це слово асоціюється у нас не 

з назвою далекої мусульманської держави, а як синонім вій-

ни та справжнього людського болю і лиха. 15 лютого Украї-

на офіційно вшановує День пам'яті загиблих воїнів-

інтернаціоналістів та День виводу військ з Афганістану.  

Участь у війні взяли 160375 військовослужбовців з України, 

3360 з яких – загинули, 72 – пропали безвісти, 3560 – стали 

інвалідами. Ця війна зламала життя багатьом молодим хлоп-

цям…  

Якою ж була історія цієї війни?  

Після Другої світової війни Афганістан, що мав статус нейтральної держави, фактично знаходився в 

сфері впливу Радянського Союзу. 8 жовтня 1979р. було позбавлено влади та вбито засновника Народ-

но-демократичної партії Афганістану Нур Мухаммад Таракі.  

Політбюро ЦК КПРС офіційно прийняло рішення про введення радянських військ в Афганістан і на-

дання Радянським Союзом Афганістану військової допомоги. 25 грудня 1979 р. в Афганістан були вве-

дені радянські війська. Це були роки «холодної війни», час протистояння СРСР і США. Нині ця війна 

видається безглуздою, наші земляки гинули на чужій землі через політичні протистояння двох надде-

ржав. Проте тоді ніхто не мав сумніву щодо правильності ухваленого рішення; хлопці, вірні присязі, 

йшли виконувати інтернаціональний обов’язок. Скільки разів так бувало: війни замислюють політи-

ки, а в окопах опиняються інші…  

15 лютого—Міжнародний день онкохворих дітей 

Пам’ятаємо про Афганістан 
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Противники кабульської влади, що підігрівалися американською пропагандою, оголосили війну наці-

онально-визвольному рухові, а іноземні радянські війська були сприйняті як іноземна інтервенція. У 

1986 році в Афганістані відбувся черговий державний переворот, в результаті якого Мухаммед Наджі-

булла зайняв місце зміщеного Бабрака Кармаля. Мухаммед Наджібулла був обраний президентом Рес-

публіки Афганістан.  

А влада СРСР і США в 1988 році домовилися про невтручання в справи Афганістану. Розпочате у тра-

вні 1988 року виведення військ з Афганістану закінчилося 15 лютого 1989 року.  

 

 

 

 

«Справжня доброта не повинна чекати похвали або подяки». 

« Головна нагорода за доброту людини — радість інших людей». 

17 лютого — День спонтанного прояву доброти. Це привід згада-

ти про справжні цінності нашого життя і про те, що доброта зда-

тна зцілити від душевних мук і недуг кожного, хто її виявляє. То-

му проявляйте добрі наміри! 

Відвезіть свої м'які іграшки в дитячий будинок, сплатіть за когось 

проїзд у громадському транспорті, поступіться місцем у черзі, 

подаруйте комусь листівку з компліментом чи пригостіть цукер-

кою! :) 

День спонтанного прояву доброти допомагає зрозуміти, наскільки наші вчинки впливають на інших 

людей. Добрі справи «заразні»: коли ми допомагаємо комусь, ця людина в знак подяки допомагає ко-

мусь ще - йде ланцюгова реакція доброти. Так давайте зробимо спонтанні прояви доброти нашою що-

денною звичкою, і тоді світ обов'язково стане трішки добрішим! «Скільки в людині доброти, стільки в 

неї і життя,» —Уолдо Емерсон. 

 

 

 

День Героїв Небесної Сотні відзначається в Україні 20 лютого на вшанування подвигу учасників Рево-

люції гідності та увічнення пам'яті Героїв Небесної Сотні.  

Пам'ятний день встановлено указом Президента України 

Петра Порошенка 11 лютого 2015 року з метою увічнення 

великої людської, громадянської і національної відваги та 

самовідданості, сили духу і стійкості громадян, завдяки 

яким змінено хід історії нашої держави, гідного вшану-

вання подвигу Героїв Небесної Сотні, які віддали своє 

життя під час Революції гідності (листопад 2013 року — 

лютий 2014 року), захищаючи ідеали демократії, відстою-

ючи права і свободи людини, європейське майбутнє Ук-

раїни. 20 лютого 2014 року стало якоюсь переломною датою цієї надії на краще для всього українсько-

го народу. Відчуваючи глибокі й тривалі приниження та відвертий гніт з боку пострадянської коруп-

ційної, кримінально- олігархічної химери, багатонаціональний український народ пробудився. Він 

встав перед тираном і не залишився у смертельній байдужості до майбутнього своїх дітей, до теперіш-

нього своєї, даної Богом душі, до гідності та честі свого доброго імені.  

На жаль, «грабіжники граблять, і грабуючи, граблять грабіжно». Так написано у Святому Письмі. Ця 

дата з’явилася яскравим доказом тих слів і деспотична система вирішила умертвити цю надію. Чи мо-

жна умертвити надію? «Надія лицеміра загине» - так теж написано у Святому Письмі. Але чи можна 

назвати лицеміром того, хто віддає найдорожче, що у нього є - життя, заради ближнього свого, заради 

кращого життя для ближнього свого? Таку людину називають Героєм. Такі люди не вмирають, а їх 

життя продовжується на Небесах, поруч з Отцем Небесним…  

17 лютого—День спонтанного прояву доброти 

20 лютого—День Героїв Небесної Сотні 
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Це свято відзначається щорічно 21 лютого з ініціативи Міжнародної федерації асоціацій екску-

рсоводів. У 1990 році Тітін Лоізідес, президент WFTGA (World Federation of Tourist Guide Associ-

ations), була одним з організаторів першого Міжнародного дня екскурсовода. У святкуванні 

брали участь п’ятнадцять країн. За двадцять з гаком років у святкуванні беруть участь все біль-

ше країн. 

                                                      Історія розвитку екскурсійної справи 

Подорож як форма плідного відпочинку виникло ще в епоху античності. Родоначальником 

даного виду дозвілля є давньогрецький народ. Саме елліни придумали спортивні змагання, що 

проводяться під відомою нам сьогодні назвою «Олімпіада», на які з'їжджалися у великій кілько-

сті жителі інших держав. Середньовіччя, яке увійшло в історію як період релігійного фанатиз-

му, ознаменувався виникненням поняття паломництва: поїздок святими місцями, здійснюва-

них віруючими з метою отримання Божої благодаті. Пізніше подорож стала носити переважно 

індивідуальний характер, переслідуючи за мету збагачення інтелектуального світу людини. 

Дозволити собі такі заходи могли в ті далекі часи виключно представники дворянського стану. 

Безпосереднім поштовхом до розширення поняття професії екскурсовода стало заснування му-

зеїв, художніх галерей. Знання осіб, що займалися читанням просвітницьких лекцій відвідува-

чам у стінах культурних закладів, вимагали різнобічного розвитку. 

 

 

 

                                                                            Першовідривачі Антарктиди  

 

Деякі стародавні карти ведуть нас у глиб тисячоліть і 

показують, що витоки людської цивілізації стоять від 

нашого часу набагато далі, ніж прийнято вважати. У то-

му числі документи дають відповіді на питання про те, 

хто ж все-таки був першовідкривачем Антарктиди.  

 

У 1929 році світ збентежила карта турецького адмірала Пірі 

Рейса, складена ним у 1513 році. Манускрипт виявив дирек-

тор Національного музею у Стамбулі Хала Едхем. Згорнута 

в трубку, вона лежала на запиленій полиці. Карта, зроблена 

на шматку шкіри газелі розміром 86*64 см, була складена 

турецьким адміралом під ім’ям Пірі Рейс. Знайдений документ викликав справжню сенсацію. 

На ньому була чітко зображена Антарктида, тоді ще не знайдена мореплавцями.  

Досі неможливо повірити: адмірал примудрився з дивовижною точністю зобразити гео-

графічні об’єкти, про існування яких у той час не міг знати ніхто! Західні узбережжя Африки і 

Південної Америки були практично невідомі Старому Світу. Тим часом Пірі Рейс дуже точно 

передав рельєф узбережжя Чилі, вказав гірський хребет Анд. Правильно зобразив Амазонку і, 

більше того, намалював острів Маражо у гирлі великої ріки, відкритий лише у 1543 році.  

Далі – більше! Пірі Рейс наніс на карту Антарктиду за 300 років до її відкриття! Він достовірно 

зобразив берегову лінію, що знаходиться і зараз, і 5 століть тому під величезною товщею льоду! 

Він позначив деякі острови на Південному полюсі – їх зуміли виявити тільки у 1958 році. Дивує 

і нанесений на давню карту перешийок між Америкою і Антарктидою, зниклий понад 10 тис. 

років тому.  

21 лютого—Міжнародний день екскурсовада 

Подорожож Світом 
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Виходить, що при складанні своєї карти Пірі Рейс користувався таким собі першоджерелом, складе-

ним не пізніше …. 4000 років до нашої ери, як вважають історики. Адже перша цивілізація з’явилася 

в Месопотамії лише за 3000 років до Різдва Христового.  

У 1953 році за карту взялися у Гідрографічному бюро флоту США. Фахівці прийшли до висновку, 

що Пірі Рейс користувався методом накладання. А перенесення даних методом стародавньої карти 

на глобус навіть допомогло виправити кілька помилок у сучасних картах! Але як можна досягти та-

кої точності?  

Дуже скоро вченими було з’ясовано, що карта Пірі, безумовно, найвідоміша, але не єдина! Напри-

кінці 1959 року в Бібліотеці конгресу у Вашингтоні професор Хепгуд виявив карту, складену Оронте-

усом Фініусом. Датування креслення – рік 1531 від Різдва Христового! Фініус так само зобразив Ан-

тарктиду з вільними від льоду берегами. І це ще не все!  

Італієць Зено у кінці 14 століття позначив підводні скелі Гренландії за кілька століть до їх відкриття у 

1949 році. А в 1559 році у своїй карті світу Хаджі Ахмет, співвітчизник Пірі Рейса, накреслив західні 

узбережжя обох Америк із вражаючою точністю – такою, яка була досягнута картографами лише 

кілька століть потому. Всі ці приголомшливі факти наштовхнули Хепгуда на думку: карти, складені 

різними картографами і в різний час, мали одне спільне джерело! Але яке?  

Всі факти і припущення доводять, що карта Пірі Рейса та інші загадкові креслення Середньовіччя є 

фрагментами однієї карти всього стародавнього світу, складеної в незапам’ятні часи невідомими нам 

картографами, що володіли дивовижно точними приладами і вражаючими знаннями.  

Чарльз Хепгуд упевнений, що це були представники високорозвиненої цивілізації, яка загинула де-

сятки тисяч років тому, - мешканці легендарної Атлантиди. Чарльз Хепгуд був переконаний, що Ат-

лантида не міф і не вигадка давньогрецького філософа Платона. Вивчаючи геологічні дані, він ви-

явив, що за 10 тис. років до нашої ери земна кора зсунулася приблизно на три тисячі кілометрів на 

південь. Причиною стала якась глобальна катастрофа, можливо, зіткнення з гігантським астероїдом.  

Коли до рук Хепгуда потрапила карта Пірі Рейса, він остаточно переконався у правоті своїх виснов-

ків: Атлантида існувала не де-небудь, а в Антарктиді. Адже зараз ні для кого не секрет, що колись 

там вирувало життя. Про це говорять і знайдені в льодах скам’янілі рештки доісторичних тварин. 

Свої висновки Хепгуд опублікував у книзі «Карти морських царів». У ній сказано: «Карта Пірі Рейса і 

їй подібні – перший дивовижний доказ того, що якийсь розумний народ передував всім народам, 

відомим історії». Подібна точка зору практично всіма професійними істориками якщо і не виклю-

чається, то ігнорується. І тим не менше тезу Хепгуда досі ще ніхто не спростував…  

Говоримо українською 

 

Говоримо українською    правильно!!!  
                      “Мови – це важливо!” –там заявило ЮНЕСКО та впровадило 

21 лютого щорічний  

Міжнародний день рідної мови.  

А ЧИ ЗНАЄТЕ ВИ, ЩО… 

Однією з найбільш цікавих тем є рейтинг мов за кількістю носіїв. Різні 

джерела розподіляють позиції неоднаково. Тому за звання найпошире-

нішої мови світу може позмагатися китайська мова (рідна для 1213 млн. 

осіб) та мандаринська мова (1151 млн носіїв). На другій позиції цього рейтингу опинається анг-

лійська мова (рідна для 560 млн. чоловік), є офіційною в 59 країнах. Цікаво, що близько 70% слів 

у мові — запозичені. Завершує трійку лідерів іспанська мова (рідна для 329 млн. чоловік). Також 

до найбільш поширених мов відносять арабську, хінді, бенгальську, португальську, російську, 

японську, німецьку. 
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Наступним кроком до пізнання мов стане рейтинг за 

милозвучністю. Отож, перше місце віддали італій-

ській мові. Саме італійська мова подарувала світу 

багато музичних термінів: фортепіано, соната, арія, 

примадонна, концерт, адажіо, сопрано, маестро, вір-

туоз і т.д. Друге місце займає наша рідна українська 

мова, яку ще з дитинства ми чуємо у колисках. На 

третьому місці опинилася французька мова. До деся-

тки також увійшли турецька, англійська, іспанська, 

грецька, португальська, російська та німецьки мови.  

Кожна з мов по-своєму унікальні, тому наступною 

зупинкою є ,,найскладніші мови світу,, Найскладні-

шою прийнято вважати мову туюка (в мові налічу-

ється від 50 до 140 класів іменників. Мова Туюка - аглютинативна, а це означає, що одне слово може 

означати цілу фразу). На другому щаблі опиняється абхазька мова (в мові всього три голосних звуки - 

а, и, аа. Вокальну бідність абхазька мова компенсує великою кількістю приголосних: в літературній 

мові їх 58). Третє місце віддають койсанській мові (частина койсанських мов знаходиться під загрозою 

зникнення, і багато мов вже вимерло. Всього 370 тисяч чоловік на планеті говорить на цих вельми не-

звичайних говірках). До найбільш складних мов відносять також фінську, китайську, чиппева, ескімо-

ську, мову навахо та баскську мови.  

Не варто забувати рідну мову, адже як сказала Ліна Костенко: ,,Нації вмирають не від інфаркту. Спо-

чатку у них відбирає мову.”. Згідно з результатами соціального опитування, 56% українців вважають 

рідною мовою українську, 3% опитаних обрали інший варіант, 1% важко визначити свою рідну мову. 

Давайте збільшувати відсоток людей, для яких рідна мова - УКРАЇНСЬКА!  
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Льодохід та повінь. 

Як уберегтися від перших весняних небезпек? 

Деякі небезпеки наче дозрівають до сезону, у кожної з них 

– свій термін. Наприклад, крига може підвести нас восе-

ни, взимку і навесні. Особливу небезпеку наприкінці зи-

ми складає льодохід. 

Льодохід – це рух крижин і крижаних полів на річках під 

дією течії чи вітру. Розрізняють весняний й осінній льо-

дохід. При весняному льодоході рухаються крижини, що 

утворилися в результаті руйнування крижаного покриву. 

Навесні, під час льодоходу, на річках і водоймах з'являєть-

ся велика кількість крижин, які приваблюють не тільки 

дітей, а й дорослих. Подібні забави нерідко закінчуються 

трагічно, оскільки крижини часто перевертаються, розламуються, зіштовхують між собою або по-

трапляють у вир. 

Ще однією небезпекою весняного потепління є підтоплення. 

Дії у випадку загрози виникнення повені: 

- сирени та переривчасті гудки підприємств та транспортних засобів - це сигнал «Увага всім». Негай-

но ввімкніть радіоприймач або телевізор. Уважно слухайте інформацію про надзвичайну ситуацію 

та інструкції про порядок дій, не користуйтеся без потреби телефоном, щоб він був вільним для зв'я-

зку з вами; 

- підготуйте документи, одяг, найбільш необхідні речі, запас продуктів харчування на декілька днів, 

медикаменти. Складіть усе у валізу. Документи зберігайте у водонепроникному пакеті; 

- від'єднайте всі споживачі електричного струму від електромережі, вимкніть газ; 

- перенесіть більш цінні речі та продовольство на верхні поверхи або підніміть на верхні полиці; 

- переженіть худобу, яка є у вашому господарстві, на підвищену місцевість. 

Дії в зоні раптового затоплення під час повені: 

- зберігайте спокій, уникайте паніки; 

- швидко зберіть необхідні документи, цінності, ліки, продукти та інші необхідні речі; 

- надайте допомогу дітям, інвалідам та людям похилого віку. Вони підлягають евакуації в першу чер-

гу; 

- по можливості негайно залишіть зону затоплення; 

- перед виходом з будинку вимкніть електрику та газ, загасіть вогонь у грубах. Зачиніть вікна та две-

рі, якщо є час – закрийте вікна та двері першого поверху дошками (щитами); 

- підніміться на верхні поверхи. Якщо будинок одноповерховий – займіть горішні приміщення; 

- до прибуття допомоги залишайтеся на верхніх поверхах, дахах, деревах чи інших підвищеннях, сиг-

налізуйте рятівникам, щоб вони мали змогу швидко вас знайти; 

- перевірте, чи немає поблизу постраждалих, надайте їм, по можливості, допомогу; 

- потрапивши у воду, зніміть з себе важкий одяг і взуття, відшукайте поблизу предмети, якими мож-

на скористатися до одержання допомоги; 

- не переповнюйте рятувальні засоби (катери, човни, плоти тощо). 

 

ШКОЛА БЕЗПЕКИ 
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Дії після повені:  

- переконайтеся, що ваше житло внаслідок повені не отримало ніяких ушкоджень та не загрожує зава-

ленням, відсутні провалини в будинку і навколо нього, чи не розбите скло і немає небезпечних улам-

ків та сміття;  

- не користуйтесь електромережею до повного осушення будинку;  

- обов'язково кип'ятіть питну воду, особливо з джерел водопостачання, які були підтоплені;  

- просушіть будинок, проведіть ретельне очищення та дезінфекцію забрудненого посуду і домашніх 

речей та прилеглої до будинку території; 

- електроприладами можна користуватися тільки після їх ретельного просушування; 

- заборонено вживати продукти, які були підтоплені водою під час повені. Позбавтеся від них та від 

консервації, що була затоплена водою і отримала ушкодження; 

- все майно, що було затопленим, підлягає дезінфекції; 

- дізнайтеся в місцевих органах державної влади та місцевого самоврядування адреси організацій, що 

відповідають за надання допомоги потерпілому населенню. 

                                                                   ТОНКИЙ ЛІД  

Ще раз запам'ятайте! Лід може підвести нас восени, 

взимку і навесні. Ці заходи дозволять вам знизити 

ризик від небезпеки на льоду.  

Заходи безпеки на льоду  

Знайдіть для початку стежку або сліди на льоду. Як-

що їх немає, позначте з берега маршрут свого руху.  

Подивіться заздалегідь, чи немає підозрілих місць:  

лід може бути неміцним біля стоку води 

(наприклад, із ферми або фабрики);  

тонкий або крихкий лід поблизу кущів, очерету, під 

кучугурами, у місцях, де водорості вмерзли у лід;  

обминайте ділянки, покриті товстим прошарком 

снігу - під снігом лід завжди тонший;  

тонкий лід і там, де б'ють ключі, де швидкий плин або струмок впадає в річку;  

особливо обережно спускайтеся з берега: лід може нещільно з'єднуватися із сушею, можливі тріщини, 

під льодом може бути повітря.  

Візьміть з собою палицю для того, щоб перевіряти міцність льоду. Якщо після першого удару палицею 

на ньому з'являється вода, лід пробивається, негайно повертайтеся на те місце, звідки ви прийшли. 

Причому перші кроки треба робити, не відриваючи підошви від льоду.  

Ні в якому разі не перевіряйте міцність льоду ударом ноги. Інакше вам доведеться з'ясовувати, наскіль-

ки добре ви запам'ятали і засвоїли цю пораду.  

Пошукайте, чи немає вже прокладеної лижні, якщо ви на лижах. Якщо немає і вам треба її прокладати, 

кріплення лиж відстебніть (щоб, у крайньому випадку, швидко від них позбутися), палиці тримайте в 

руках, але петлі лижних палиць не накидайте на кисті рук. Рюкзак повісьте лише на одне плече, а кра-

ще волочіть на мотузці на 2-3 метра позаду. Якщо ви йдете групою, відстань між лижниками (та й пі-

шоходами) не скорочуйте менше, ніж на 5 метрів.  

Пробийте лунки по різні боки переправи, щоб виміряти товщину льоду (рекомендується відстань між 

ними п'ять метрів) і проміряйте їх. Майте на увазі, що лід складається з двох прошарків - верхнього 

(каламутного) і нижнього (прозорого і міцного). Виміряти точну товщину можна лише знявши спочат-

ку верхній (каламутний) прошарок від снігового, зовсім уже неміцного льоду.  
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Безпечним вважається лід: для одного пішоходу - лід зеленуватого відтінку, товщиною не менше 7 

сантиметрів; для обладнання ковзанки - не менше 10-12 сантиметрів (масове катання - 25 сантимет-

рів); масова переправа пішки може бути організована при товщині льоду не менше, ніж 15 сантимет-

рів.  

Катайтеся на ковзанах лише у перевірених та обладнаних місцях.  

Якщо лід почав тріщати та з'явилися характерні тріщини, негайно повертайтеся. Не біжіть, а відхо-

дьте повільно, не відриваючи ступні ніг від льоду.  

Твердо запам’ятайте, що зимова підлідна ловля риби потребує особливо суворого дотримання пра-

вил поводження, це диктує багаторічний досвід не найщасливіших рибалок:  

не пробивайте поруч багато лунок;  

не збирайтеся великими групами на одному місці;  

не пробивайте лунки на переправах;  

не ловіть рибу поблизу вимоїн та занадто далеко від берега, яке б клювання там не було;  

завжди майте під рукою міцну мотузку 12-15 метрів;  

тримайте поруч з лункою дошку або велику гілку.  

Якщо ви провалилися на льоду річки або озера 

Широко розкиньте руки по крайкам льодового пролому та утримуйтеся від занурення з головою. 

Дійте рішуче і не лякайтеся, тисячі людей провалювалися до вас і врятувалися. 

Намагайтеся не обламувати крайку льоду, без різких рухів вибирайтеся на лід, наповзаючи грудьми і 

по черзі витягаючи на поверхню ноги. Головне - пристосовувати своє тіло для того, щоб воно займа-

ло найбільшу площу опори. 

Вибравшись із льодового пролому, відкотіться, а потім повзіть в той бік, звідки ви прийшли і де міц-

ність льоду, таким чином, перевірена. Незважаючи на те, що вогкість і холод штовхають вас побігти і 

зігрітися, будьте обережні до самого берега, а там не зупиняйтеся, поки не опинитеся в теплі. 

Якщо на ваших очах на льоду провалилася людина, негайно сповістіть, що йдете на допомогу. Підк-

ладіть під себе лижі, дошку, фанеру (це збільшить площу опори) і повзіть на них. Наближайтесь до 

ополонки тільки повзком, широко розкидаючи при цьому руки. До самого краю ополонки не підпов-

зайте, інакше у воді опиняться вже двоє. Ремені, шарфи, дошка, жердина, санки або лижі допомо-

жуть врятувати людину. Кидати пов'язані ремені, шарфи або дошки треба за 3-4 метра. 

Якщо ви не один, тоді узявши один одного за ноги, лягайте на лід ланцюжком і рухайтеся до проло-

му. Дійте рішуче і швидко - постраждалий швидко мерзне в крижаній воді, мокрий одяг тягне його 

донизу. 

Подавши постраждалому підручний засіб порятунку, витягайте його на лід і повзіть з небезпечної 

зони. Потім укрийте його від вітру і якнайшвидше доставте в тепле місце, розітріть, переодягніть в 

сухий одяг і напоїть чаєм. Пам'ятайте: відправлятися на водойми поодинці небезпечно! 

ПОПЕРЕДЖЕННЯ ДИТЯЧОГО ТРАВМАТИЗМУ 

НА ВОДОЙМИЩАХ 

1. Уміння триматися на воді - запорука безпеки. 

Купання у морі, річці, ставку 

Вода є не тільки джерелом життя, здоров'я та задово-

лення, але й джерелом небезпеки для життя люди-

ни. Зазвичай гинуть ті, хто порушує правила безпе-

ки на воді. Уміння триматися на ній - запорука без-

пеки. У морі на воді триматися легше, бо густина 

солоної води вища за густину прісної. 

Пам'ятайте, що на річці є течія. Дно річки може бути замуленим. Вода у ставках стояча, тобто більш 

забруднена, ніж у річках, і це може спричинити зараження при купанні. 
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2. Допомога потопаючому. Надання першої долікарської допомоги потерпілому  

Щоб допомогти потопаючому, слід дотримуватись правил:  

- якщо поблизу вас є який-небудь плавучий предмет (найкраще - рятувальний круг), киньте його так, 

щоб потопаючий міг за нього вхопитися; краще, якщо прив'яжете до нього вірьовку, за яку потім мож-

на підтягнути потопаючого до берега;  

- якщо нещастя трапилося на мілководді, спробуйте підійти до потерпілого вбрід, щоб подати рятува-

льний засіб, але тримайте його так, щоб він був між вами і потерпілим;  

- якщо ви спробуєте підпливти до потопаючого, краще коли у вас в руках буде рятувальний засіб, щоб 

потопаючий хапався за нього, а не за вас, розмовляйте з потерпілим, заспокоюйте його; опинившись на 

березі, викличте «швидку допомогу».  

У разі надання першої долікарняної допомоги потерпілому після витягнення з води необхідно:  

- очистити верхні дихальні шляхи від піску, мулу та водоростей;  

- викликати блювання через подразнення язика;  

- покласти під шию валик з одежі;  

- зробити штучне дихання «з рота в рот», якщо відсутнє дихання;  

- зробити непрямий масаж серця, якщо немає пульсу;  

- розтирати тіло, щоб воно нагрілося.  

Допомогу постраждалому слід надавати залежно від його стану і якнайшвидше. Якщо постраждалий 

не подає ознак життя, це не повинно зупиняти надання першої допомоги. Поки є найменший шанс 

врятувати людину, треба проводити заходи щодо її рятування.  

3. Правила поведінки на кризі. Надання допомоги потерпілому на воді взимку  

Правила поведінки на кризі:  

вантаж перевозьте на санях;  

- не можна стрибати й бігати по льоду, скупчуватись у великі групи.  

Надання допомоги потерпілому на воді взимку:  

- будьте якомога далі від ополонки;  

- протягніть потерпілому довгу жердину, дошку або палицю, можна лижу, мотузку;  

- витягаючи потерпілого, попросіть його працювати ногами; якщо вдалося потерпілого витягти, не 

піднімайтеся на ноги, рухайтеся до берега повзком;  

- на березі викличте «швидку медичну допомогу», загорніть потерпілого у ковдри або в сухий одяг;  

- не занурюйте потерпілого в теплу воду, можуть виникнути серцеві проблеми;  

- по можливості прикладіть до тіла пляшку з гарячою водою або грілку;  

- дайте попити теплої води, якщо є - чаю.  

Не забувайте, що вода несе й небезпеку! Шторм у морі, повінь, сильна злива можуть завдати шкоди не 

тільки природі, але й людині!  
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