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Дорога
шкільна родино!
Сердечно вітаємо
з Новим 2017 роком та
Різдвом Христовим!!!
Миру, добробуту, затишку
в родинах, творчих

досягнень і здійснення
найзаповітніших
бажань! Будьмо усі

здоровими та щасливими!
З любов’ю і вдячністю
Ваша «Шкільна родина»
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Вітання від шкільного активу
Ось і промайнув один навчальний семестр і наступив Новий 2017 рік! Багато
хто з нетерпінням чекав такого моменту.
Цей рік приніс нам нові враження та емоції, іноді це були сумні спогади, а іноді події, які змушували посміхатися. 2017 рік
- рік Вогненного Півня, який неодмінно
має принести нам яскраві барви життя.
Від імені Голови Ради старшокласників школи та заступників бажаємо в Новому Році Вам та
Вашим родинам міцного здоров’я, безмежного щастя, щирого кохання, тільки позитивних
емоцій та благополуччя. Нехай наступний рік та його символ принесе все лише найкраще, а
рік Вогняної Мавпи забере з собою всі негаразди.
Тому від щирого серця вітаємо вас з прийдешнім Новим Роком та бажаємо всього найкращого!

Вітання від адміністраторів сайту
З Новим 2017 роком і Різдвом Христовим!!!
Опівночі, затамувавши подих,
Чекає казки добрий люд…
Не буде негараздів жодних Всі біди спалює салют!
В огнях гучних, несамовитих
Народжується шал надій,
І сподівання справ великих,
І обриси здійсненних мрій!
Купайтеся ж у мріях ясних,
Вершіть великії діла,
Подій очікуйте прекрасних,
Мішки готуйте для добра!
Хай щастя Вам у Новім році
Приносить кожна-кожна мить!
Удачі Вам на кожнім кроці,

Хай серце з радості щемить!
Забудьте сум, незгоди, сльози,
Насипте кошики тепла,
Щоб в дощ і сонце, і в морози
В родинах злагода була!
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Шкільні новини

Новий рік
26-27 грудня для учнів 1-7 класів проводилися новорічні ранки. Дітвору вітали Снігова Королева, Сніговик та казкові геро , Дід Мороз та Снігуронька.
Вони разом із дітками співали, танцювали та водили
хороводи, а наприкінці свята кожна дитина отримала подарунок від Діда Мороза та Снігуроньки.
Під ялинкою школярі знайшли солодкі подарунки
від Діда Мороза та Снігуроньки.
Учні молодших класів побачили цікаву новорічну
казку, яку їм приготували учні 5-9 класів, вчитель
хореографії - Квока О.А., вчитель музики - Євтух
Л.С. та педагог-організатор – Янголь Я.О.
Новорічні ранки пройшли чудово, усі отримали
величезне задоволення та море позитивних емоцій,
з якими вирушили на такі довгоочікувані зимові
канікули.
Бажаємо усім провести цей час з користю і в гарному настрої повернутися до стін рідної 9 школи!

Діти на канікулах– вони працюють
Після новорічних свят наші
рідні вчителі як завжди ринулись в роботу. В період з 3 по 5
січня в школі пройшли різні
заходи: психологічний семінартренінг професійного самоусвідомлення вчителя. Практичний психолог школи Герасименко Г.А. провела кілька вправ, які
дають можливість якнайкраще «пізнати» себе. Також відбулось засідання методичної та педагогічної наради.
У період з 3 по 5 січня у школі пройшли заняття майбутніх першокласників, головною метою яких є адаптація
учнів дошкільного віку до
навчання в школі. Під час
вступної екскурсії по школі
діти побували в їдальні, комп’ютерному класі, ігровій
кімната, актовому та спортивному залах. А на мініуроках майбутні учні розповідали казки, вчили вірші, відгадували загадки, малювали, танцювали і співали.
Приємно, що після першого

Заняття майбутніх першокласників
У період з 3 по 5 січня у школі пройшли заняття майбутніх першокласників, головною метою яких є адаптація
учнів дошкільного віку до навчання в школі. Під час
вступної екскурсії по школі діти побували в їдальні, комп’ютерному класі, ігровій кімната, актовому та спортивному залах. А на міні-уроках майбутні учні розповідали
казки, вчили вірші, відгадували загадки, малювали, танцювали і співали. Приємно, що після першого дня занять
діти з задоволенням йшли до школи.
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2016: ми цим пишаємося!
Рік 2016-ий не скупився на досягнення та перемоги! Черговий часовий відрізок життя школа подолала активно, результативно, творчо! Було проведено безліч заходів, свят, акцій, ярмарків, концертів, змагань. Ми навчилися бути справжніми волонтерами, відчайдушними і щедрими! Ми, попри активну громадську зайнятість, достойно захищали честь школи на міському, обласному рівнях у різних конкурсах і
олімпіадах! Ми активно й самовіддано займалися спортом! Ми створили потужну
інформаційну систему в школі: шкільна газета – шкільний веб-сайт –! Зрештою, ми
незабутньо подорожували Україною!
Цей рік щедро пересипаний яскравими й цікавими миттєвостями, про які ще довго
пам’ятатимемо! Ось підбірка того найцікавішого, що відразу спадає нам на думку…
1. Ативізація потужного волонтерського руху в школі:
Допомога в зону АТО (виготовлення маскувальної сітки, написання листів, збір
малюнків, виготовлення оберегів, проведення багатьох благодійних акцій і ярмарків
зі збору коштів, провізії, засобів особистої гігієни, речей тощо для воїнів АТО,)
2. Проведення інавгурації новообраної голови ради старшокласників Ольги Черевко з усіма урочистостями і почестями.
3. Потужне відродження шкільної газети «НАША ШКІЛЬНА РОДИНА»
4. Активізація та популяризація роботи шкільного сайту http://zosh9-nizhyn.at.ua .
5. Активна участь у предметних конкурсах, олімпіадах, фестивалях, учнів нашої
школи. Беззаперечний цьогорічний лідер-переможець у цій галузі – Черевко Ольга
та Козачок Аліна: по чотири переможних позицій і, відповідно, дипломів! Крім
того, на рівні міста школу представили такі переможці: Кутик Дарина, Крик Юлія,
Котляров Назар, Примушко Софія, Кантур Марина, Капленко Надія, Калюжна Дарія, Прокопенко Анна, Ілляшенко Юлія, Литвинець Іван, Костенко Вадим. Наша гордість і надія!
7. Збірна команда школи (учні 8-11 класів) показали вмінні результати в міський естафеті до Дня Спорту. Наші дівчата зайняли І місце, а хлопці—ІІ місце серед ЗОШ
міста.
8. Вчергове у школі проведено всеукраїнські конкурси «Славою гоїв ми пишаємось», «Левеня», «Кенгуру», Міжнародний мовно-літературний конкурс учнівської та студентської молоді ім. Т. Шевченка, Міжнародний конкурс знавців української мови ім. Петра Яцика,
9. Яскраві «родзинки» і цьогорічні свята. Ось лише деякі з них: до Дня Соборності,
до Дня пам’яті героїв Крут, вечори пам’яті Героїв Небесній сотні, загальношкільний
день толерантності, День пам’яті та примирення, День матері, День вишиванки, фестивалі танців та пісні, відзначення Дня миру, День туризму, зустрічі з воїнами АТО,
День Гідності, «Голодомор – трагедія української нації», , виставка «Зроби світ яскравим», , новорічні ранки. Конкурси плакатів малюнків тематично.
10. Здавали макулатуру!
11. Брали участь у загальноміському конкурсі кричалок на підтримку Костянтина Мухомодєєва зі встановлення рекорду України з присідання.
12. Подорожували Україною та відвідували безліч екскурсій, виставок.
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ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ
1— Новий рік. Традиції святкування Нового року в різних країнах істотно відрізняються. А взагалі
це свято з'явилося в Месопотамії приблизно в ІІІ тисячолітті до нашої ери. Спочатку
цей день відзначали в кінці березня, оскільки тоді починалися землеробські роботи,
коли Тигр і Євфрат наповнювалися водою. Наступними за народом Месопотамії Новий
рік почали святкувати іудеї, які перебували в полоні у Вавилоні. Потім свято перебралося до Греції, Західної Європи і поширилося практично по всьому світі. Поступово
його почали відзначати 1 січня, коли Юлій Цезар запровадив новий календар. Всесвітній день миру (День всесвітніх молитов про мир)

3 - День народження соломинки для коктейлів.
4 - Міжнародний день хіт-параду.
5 - УНР випустила в обіг перші українські банкноти (97 р. тому)
6 - Православний святвечір. Католицьке Богоявлення
7 - Православне Різдво Христове
8 - Собор Пресвятої Богородиці
11 - Міжнародний день «Дякую»
13 - Початок примусового вивезення українців до Німеччини. Працівники зі Сходу - саме так перекладається слово остарбайтер. Українці становили значну частину від загального відсотка депортованих у нацистську Німеччину (73 р. тому).

14 - Старий Новий Рік. Обрізання Господнє. Василя.
15 - Затверджено музичну редакцію Державного гімну України (23 р. тому)
16 - Всесвітній день «The Beatles».
17 - День дитячих винаходів. Всесвітній день релігії (в 3-у неділю січня). Всесвітній
день снігу (День зимових видів спорту) (в 3-ю неділю січня)
18 - Голодна кутя. Відбулася Переяславська рада (361 р. тому).
19 - Хрещення Господнє.
20 - День автономної республіки Крим.
21 - Міжнародний день обіймів. Закарпатські всенародні збори ухвалили рішення про возз'єднання Закарпаття з Україною (96 р. тому)

22 -День соборності України. Центральна Рада ухвалила IV Універсал. IV Універсал декларував
незалежність України. УНР проголошувалася «самостійною, ні від кого не залежною, вільною
суверенною державою українського народу». Кривавий День Соборності - перші жертви Небесної
сотні. 22 січня 2014 року під час протистоянь на вулиці Грушевського з'явилися перші загиблі. Були
вбиті вогнепальною зброєю Сергій Нігоян, вірмен за походженням, та Михайло Жизневський, білорус (1 р. тому)
23 - День ручного письма (День почерку)
25 - День святої мучениці Татіани. Ту бі-Шват (Новий рік дерев) (в п'ятнадцяте число місяця Шват
за єврейським календарем).
26 - Міжнародний день митника. День працівника контрольно-ревізійної служби України
27 - Міжнародний день пам'яті жертв Голокосту. З’явилася повна версія Шевченківського
"Кобзаря". У заповітну книгу увійшло 17 творів і портрет автора. Це останнє прижиттєве видання
українського поета, надруковане в Санкт-Петербурзі в друкарні Пантелеймона Куліша тиражем 6050
примірників (155 р. тому)
28 - Міжнародний день захисту персональних даних. Верховна Рада затвердила Державний прапор України (23 р. тому)
5

29 - День працівників пожежної охорони України. День мобілізації проти загрози ядерної війни.
День пам'яті Героїв Крут
30 - День спеціаліста військово-соціального управління Збройних Сил України
31 - Міжнарод

РІЗДВЯНИЙ КАЛЕЙДОСКОП
СВЯТВЕ-

ЧІР
Свято Христового Різдва належить до найбільших християнських свят,
які церква відзначає особливо урочисто. Кульмінацією святкового приготування є надвечір’я Різдва – день молитви й посту. Святвечір, а саме
6 січня, має не тільки глибокі за змістом церковні відправи, а й багатий
він на народні обряди і звичаї, деякі з яких сягають ще дохристиянських часів.
Приготування до Різдва охоплювало всі сторони життя української родини. Готувалося доволі їжі, варився мед, виготовлялися різні наливки, вишняки, сливняки. Господиня купувала нові горщики, ложки, миски, дбала про нове вбрання для дітей і дорослих.
Традиційні в наш час ялинки в хатах українців з’явилися переважно аж у першій половині ХХ ст.
Спочатку їх підвішували до сволока і лише згодом почали ставити на підлогу. Прикрашали ялинку
свічечками, горішками, яблучками, медівниками або домашніми тістечками. Звичай прикрашати
різдвяну ялинку поширився з Німеччини.
Для святкування Святвечора та Різдва випікали багато різновидів хліба, який мав різні назви (корун,
крачун, крайчун, керечун, книш, калач, струцля і просто хліб) та форми, залежно від місцевості, і
випікався з різного борошна, міг бути прісним або скоромним (його під час вечері не споживали, а
просто клали на столі). Різдвяний хліб був символом новонародженого Ісуса, і в деяких місцевостях
до нього додавали трішки свяченої води.
Щоб устигнути приготувати страви на святкову вечерю, господиня вставала дуже рано, о 1-2 годині
ночі. Ця вечеря, хоч пісна, але багата, бо має аж 12 традиційних страв! Чому саме 12? У наш час це
число трактують як згадку про дванадцять апостолів Ісуса Христа.
Між стравами Святої Вечері на першому місці стоїть кутя, або коливо. Це варена пшениця з медом.
Кутя з’явилася ще в дохристиянську добу. З тих часів вона зберегла символізм поминальної страви.
Пшениця, як зерно, щороку оживає, тому є символом вічності, а мед — символ вічного щастя святих
у небі. У різних регіонах кутю готували по-різному.
Окрім цих головних страв, господині ставили варити голубці, капусняк із
пшоном і квасолею, горох, борщ пісний з карасями, кашу гречану, пшоняну,
вареники з капустою, картоплею. Також смажили рибу, пекли млинці з кислого тіста, варили страви з грибами. Голубці, як правило, робили із заквашеними головками капусти, і начинка у них була різною.
На стіл укладали сіно тонким шаром, господиня клала на чотири кути зілля і
часник. Зверху стелили білий обрус, а поверх нього часто стелили другу скатертину.

Після вечері на столі залишали кутю, інші страви, ложки, бо вірили, що вночі померлі прийдуть ще
раз на вечерю.

РІЗДВО ХРИСТОВЕ
Різдво Христове — велике християнське свято, згідно з християнською вірою це день народження
Ісуса Христа. Святкується в ніч з 6 на 7 січня. 6 січня в сім'ях влаштовують святвечір. Цього дня
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господині зазвичай готують дванадцять різних страв, головною з яких є кутя. Сьомого ж числа люди
йдуть на службу в церкву. В Україні святкування Різдва називався колись Пологом Богородиці, того
дня ходили по хатах чоловіки, парубки і замітали за тамтешню дівчину, за що діставали від господарів
винагороду. Власне до цього свята в кожному господарстві кололи свиней, щоб наготувати різноманітних м'ясних страв. За правило було приходити один до одного в гості, щоправда, до обіду намагалися
не відвідувати сусідів, особливо це стосувалося жіночої статі. Якщо жінка чи дівчина першою заходила
в хату, то неодмінно «приносила лихо», а тому, запримітивши «небажаних гостей», примикали двері;
коли ж оселю до обіду відвідував хлопець або чоловік, то його намагалися почастувати. Відтак по полудню старші люди збиралися в гурти, а молодь починала колядувати. Тоді ж брали з собою людину, яка
одягалась в козу та велику зірку. А ось ще факти про Різдво…

різдвяних листівок.
-небудь
зрубаних різдвяних дерев була 66-метрова ялинка, яка стояла в 1950
році
в торговому центрі в Сіетлі.
зелений, червоний і золотий.
сновок був зроблений на основі повідомлень у Фейсбуці.

називають «Різдвяна хлопавка».

дою, павук виткав ковдру для Ісуса, коли той був немовлям. Поляки вважають павуків символом добра
і процвітання, який обов'язково повинен бути присутнім на Різдві.
Це сталося в 1836.

РІЗДВЯНА ЗІРКА
Зірка — традиційний атрибут різдвяного обряду колядування. На

Бойківщині та Гуцульщині «зірку» називали також вертепом.
Атрибут пов'язаний з євангельською легендою про Христа, чудесне
народження якого провістила «Вифлеємська зірка». Як правило, атрибут виготовлявся із звичайного решета, до якого прилагоджували
«роги» (8, 9, 10, 12 чи 16) та обклеювали різнокольоровим промасленим папером, прикрашали фольгою, стрічками й китицями. До бокових стінок могли бути прикріплені картинки на
релігійні сюжети. Всередину Зірки вставляли свічку, утворюючи щось на зразок «чарівного
ліхтаря». Інколи Зірка могла обертатися навколо своєї осі.
Поширеною є восьмикутна зірка. Вона символізує народження. Це – символ Бога, символ сонця, символ світла. Це дуже давня позитивна символіка сонця. Християни вважають восьмикутну зірку своїм, християнським символом. Це Віфлеємська зірка (звичай чекання першої
зірки у Святвечір). Слід зауважити, що християнська зірка восьмикутна, на відміну від іудейської (шестикутної зірки Давида) і язичеської (п’ятикутної, як символу поклоніння п’яти
органам чуття людини). Вісімка – символ восьмого дня (“часу” після часу), символ вічного
царювання Месії. Графічним символом українського календаря може бути восьмипроменева
зірка. Календар цей напрочуд стрункий, симетричний: 4 пори року, 4 найбільші сонячні свята, що відповідають кожній із чотирьох сонячних фаз (сонцестояння і рівнодення).
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Згідно зі статистикою Міністерства охорони здоров'я,
лише протягом першого півріччя 2011 року в Україні
було зареєстровано близько 17 тисяч нових випадків
зараження ВІЛ/СНІДом - кількість, що дорівнює населенню середньостатистичного українського райцентру. Наразі ж кожен сотий українець хворий на
синдром набутого імунодефіциту людини або є носієм ВІЛ. Проте, як кажуть ті ж самі лікарі, кількість
хворих треба множити на 5, адже не всі звертаються
для обстеження...
Метою Всесвітнього дня боротьби проти СНІДу є підвищення глобальної обізнаності про ВІЛ та
СНІД і демонстрація міжнародної солідарності перед пандемією.

Заходи, що проводяться в цей день, традиційно відбуваються із символом — Червоною стрічкою. Її
вигадав художник Франк Мур. У 1991 році цей символ був використаний вперше. Тепер кожен, хто
надягає Червону стрічку 1 грудня, висловлює свою надію на майбутнє без СНІДу.
Ми повинні бути лояльними до людей, хворих на СНІД, адже не всі вони заразилися через свій аморальний спосіб життя... Часто люди стають хворими через халатність медичного персоналу, або фатальну випадковість... Найбільше шкода маленьких дітей, що заразилися від батьків... Здоровим лю-

Міжнародний день інваліда
Цю дату святом назвати важко, адже інвалідність, звичайно ж, не є приводом для радості. Міжнародний день інвалідів відзначається НЕ тільки в нашій країні, а й у всьому світі, а випадає він
проти 3 грудня.
Потрібно відзначити, що в усьому світі саме слово «інвалід» використовувати намагаються вкрай
рідко, адже звучить воно НЕ зовсім тактовно. Замість нього прийнято вживати інший термін –
«Люди з обмеженими можливостями». І тільки в Україні ми досі називаємо таких людей інвалідами.
У 1992 році Генеральна Асамблея ООН оголосила 3 грудня Міжнародним днем інвалідів. Мета, заради якої цей день був проголошений, це дотримання прав людини і участь інвалідів в житті суспільства. Ця
мета була поставлена у Всесвітній програмі дій відносно інвалідів,
прийнятою Генеральною Асамблеєю в 1982 році.
Як ми можемо допомогти людині з обмеженими можливостями?
Постійне навчання і робота над собою захоплює і не дає зупинитися на місці. Освіта, набуття
нових умінь і навичок робить життя динамічнішим і цікавішим. Будь-яке заняття буде цікавим і
незабутнім, якщо робити його «з душею», з яскравими позитивними емоціями. Робіть справи з
повною віддачею і прагніть підтримувати гарний настрій!
Нехай кожен ваш день буде не схожий на попередній! Нехай кожна
хвилина радує і приносить щось нове і яскраве в наше життя!
За один день ми встигаємо зробити сотні справ, і нам зовсім ніколи, а
часто - і немає чого, думати про тих, для кого елементарні дії – нездійсненне завдання. Їх життя схоже на стоп-кадр, адже світ навколо них так
рідко змінюється, і так рідко в ньому з'являються нові обличчя... Тож
яке воно життя українського інваліда зрозуміти не кожен із нас зможе…
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Якщо рік зобразити у вигляді кола, то вгорі позначимо Різдвяний цикл (Коляда), провівши від нього
вертикаль, позначимо літній Купальський цикл, а — горизонталь — весняний Великодній цикл і
осіннє велике Свято Врожаю, яке наші Предки-язичники присвячували Світовиду. На цей графічний хрест накладемо ще один косий хрест, щоб утворилась восьмипроменева зірка — так ми позначимо інші симетричні свята. Це весняно-зимовий Колодій (Масляна) і літньо-осінні Боги-Спаси, вес-

Щедрий вечір, добрий вечір!..
Щедрий вечір, добрий вечір,
або які традиції пов’язані зі Старим Новим роком…
Новий рік тягне за собою низку новорічних свят, які пов’язані з фольклорними звичаями українського народу. До таких свят відноситься і
Старий Новий рік.
Вечір 13 січня називається Щедрим вечором. У народній традиції обидва свята об'єдналися в Щедрий вечір, або свято Маланки. Внаслідок
розбіжності, яка існує між Григоріанським (світським) та Юліанським
(церковним православним) календарем, українці святкують Новий рік
двічі в році: офіційне святкування Нового року припадає на 1 січня, а
14 січня, яке залишилося в народній традиції важливою складовою
прадавнього календарного обрядового циклу українців, сьогодні носить назву Старого Нового
року.
Цей день наповнений таємничістю та надзвичайною сакральністю. Зранку починають готувати
другу обрядову кутю — щедру. На відміну від багатої, її можна заправляти скоромниною. Як і на
багатий вечір, кутю також ставлять на покуті. Крім того, господині печуть млинці, готують пироги та вареники з сиром, щоб обдаровувати щедрувальників та посівальників. Звечора і до півночі
щедрувальники обходять оселі. За давньою традицією, новорічні обходи маланкарів, як і різдвяних колядників, відбуваються після заходу сонця, тобто тоді, коли володарює усяка нечиста сила.
Дівчата-підлітки поодинці чи гуртом оббігають сусідів, щоб защедрувати. Одного хлопця переодягають в Маланку, одну дівчину в ,,молодицю”, а дівчина, якій не дуже фортить, переодягається
в Василя. Дiвчата з «Василем» i «Маланкою» до хати не заходять, а щедрують пiд вiкнами. Здавна
відомий українцям звичай «водити козу»!
Щедрування супроводжується «магічними» діями, музикою, танцями, пантомімою, обрядовими
іграми.
Всі ці традиції зберігаються ще з дохристиянських часів. Тож не дамо їх забути та змінити! Саме
такі традиції наповнюють зимові свята таємничістю та чарівністю!
Щедрують тільки дівчата, а посівають – лише хлопчики, юнаки. Вважається, що якщо чоловік першим увійде в будинок 14 січня до полудня, то він принесе з собою щастя і благополуччя. Дівчата
ж співають величальні чи щедрівки – пісні, у яких звеличують господаря.
Отож ввечері дівчата йдуть щедрувати, а ранком наступного дня хлопці засівають.

14 січня - СТАРИЙ НОВИЙ РІК
Це абсолютно дивовижне свято, яке відзначається лише в декількох
країнах. Традиція відзначати старий Новий рік в Україні виникла після 1918 року, коли було введено нове літочислення. Спочатку це свято
називалося Новий рік за старим стилем, але настільки довга назва було
незручною.
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Старий Новий рік святкується в ніч з 13 на 14 січня, кожен може дозволити собі «досвяткувати» найулюбленіше свято. Особливе значення воно має для віруючих людей. Адже сучасний Новий рік випадає на Різдвяний піст, коли багато продуктів не можна вживати в
їжу, та й надмірні веселощі недоречні. Справа в тому, що
православна церква продовжує відзначати всі церковні свята, як і
раніше, юліанським, календарем («старим стилем»).
З історії свята старий Новий рік
В Україні цей день колись припадав на 1 січня і називався днем Василя, а напередодні його - 31 грудня, - Васильєвим вечором. За старовинною традицією в новорічну ніч відзначався «багатий» Васильєв вечір. У цей день прийнято було щедро накривати стіл. Василь Великий вважався покровителем свинарів.

Є і народні прикмети, пов'язані з цією ніччю:
- буде багатий урожай ягід.
народним повір'ям, ще й охороняв сади від
шкідників.
але все одно не можуть зупинити поступово
зростаючого дня.
У цей день рано вранці прийнято було варити Васильєву кашу і стежити за тим, як вона готується.
Якщо каша полізе з каструлі - буде біда. Недоброю прикметою вважалося, якщо трісне горщик або
каструля, в якій готується каша. Якщо каша вдалася, потрібно з'їсти її дочиста. А щоб не збулася яканебудь з поганих прикмет, слід було викинути кашу разом з тріснутим горщиком, бажано в ополонку.
Сьогодні на старий Новий рік вже мало хто варить кашу. Але кількість бажаючих святкувати цей
день з кожним роком стає все більше. І, незважаючи на те, що цей день, на жаль, навіть не є вихідним,
популярність старого Нового року зростає.

Щедрівочка щедрувала….
Новий Рік. Це, мабуть, найочікуваніше після власного дня народження свято. Ми ошатно прикрашаємо домівку, готуємо подарунки для
рідних та друзів і самі чекаємо чогось казкового та надзвичайного у
новорічну ніч…Зустрівши Новий рік, у святковому настрої чекаємо
на наступні свята зимового циклу – Різдво Христове та Щедрий вечір,
або Старий Новий рік.
Ми вже багато знаємо про традиції нашого народу, проте небагато з
нас назвуть відмінності між колядками та щедрівками чи прочитають
або заспівають їх більше, ніж одну. Тож напередодні цих свят з’ясуємо (а хто знає - згадає) різницю
між згадуваними жанрами народної творчості та наведемо, на нашу думку, кращі їх зразки.
Колядки — величальні календарно-обрядові пісні, які нині співають на свято Різдва Христового. Вони з'явилися ще у календарі (який тоді називався Колом) за язичницьких часів і пов'язані з днем зимового сонцестояння, яке називали святом Коляди. Не слід плутати колядки (народні пісні) та коляди (пісні релігійного змісту) — приурочені до Різдва Христового. Із запровадженням християнства
на Русі з'явилися колядки, в яких архаїчні мотиви й образи перепліталися з біблійними. Обряд колядування був пристосований до святкування Різдва Христового. Священики й ченці створили нові
релігійні колядки з біблійними образами, які також набули великої популярності в
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народі. У колядках, за традицією, вшановували всіх членів родини: господаря, господиню, хлопця,
дівчину. Колядування поєднувалось із відповідною театралізованою виставою, танцями, музикою...
Хай у Ваші вікна стукає колядка,
а на столі і свічка, і кутя!
Вже сповістила зіронька на небі,
що в яслах народилося Дитя!
А оченята сповнені любові,
і посмішка весела і легка.
в Різдвяну ніч хай Вас благословляє
Ісусика малесенька рука!
*****
Пречистая Діва Сина породила. Так рано!
Так рано-раненько радуйся, земленько. Бо
Христос ся народив.
Ангели співають, пастирям звіщають: Слава!
Слава на небі, а спокій на землі. Всім людям
спасення.
І пастирі спішно, біжать утішно. Щоб Христа!
Щоб Христа витати і поклін віддати,
У вертепі на сіні.
А за блиском зорі, ідуть в покорі. Три царі!
Три царі-звіздарі і приносять дари
Христові в офіру.
І ми також нині, Ісусу Дитині. Поклін всі! Поклін всі віддаймо, і прославляймо
Щирим, чистим серцем.
*****
З берега до берега Через річку кладочка. По
сніжку різдвяному Йде до нас колядочка.
Крутить, крутить віхола, Вгору сніг здіймається. Де звучить колядочка, Радість оселяється!
Гамір, сміх, веселощі В кожній хаті бажані. Із
Різдвом колядками Всіх вітають ряжені!
З берега до берега Через річку кладочка. З
серденька до серденька Линь, моя колядочко.
*****
Коляд, коляд, коляда!
Холод взимку не біда.
Двері швидше відчиніть,
Нас до себе запустіть!
Всі, хто є у вашій хаті, Будуть дужі та багаті!

На городі вродять густо І картопля, і капуста,
Помідори й огірочки І для сина, і для дочки.
Ось промова в нас така! Ви ж
готуйте п'ятака!
*****
Я колядник хоч куди, В мене
гарні чобітки. Маю теплий
кожушок Та порожній ще мішок!
Ось я вам заколядую! Слів для
вас не пошкодую! Ну а ви ж
мені на свято Накривайте стіл
багато:
Шмат ковбаски, сиру трішки,
Можна яблука й горішки, Тортик «Празький» солоденький,
Ще й цукерочок дві жменьки!

Я ж бажаю всій родині Дні яскраві, теплі, мирні! Хай Господь дарує радо Вам в сім'ю
«Тойоту Прадо»!
Щоб завжди були у парі, Побажаю ще й «Ферарі», Замок в
Австрії та Римі, Де басейнів аж
чотири.
До смачненького слівця Побажаю шмат сальця! Діамантів
ще бажаю Та мішечок наставляю!
*****
Давним-давно в одній країні
Та й народила Мати Сина. Від
лиха, смерті і негод Беріг Його
Святий Господь! Ісусом Сина
Бог назвав, Святі знання Ісусу
дав. Щоб людям шлях вказати
світлий, Добро й любов щоб в
світі квітли.
І янгол в пору ту співав, Ісуса
свято прославляв! Ісус навчив

людей прощати, Любити,
вірить, сподіватись. В уста
він істину поклав, Життя
всім вічне дарував Й не шкодував за нас свого. Славімо
тож усі Різдво!!!
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Через тиждень після Коляди 31 грудня (13 січня) відзначали Щедрий вечір (день християнської святої преподобної Меланії). Цей
день ще називали Меланки. За традицією, святкування супроводжувалося обходом хат із побажанням людям щастя, здоров'я і добробуту в Новому Році. Щедрували теж театралізованими групами:
«Меланка» і «Василь» та «Ряжені». Коли порівняти колядки та щедрівки («Щедрик, щедрик, щедрівочка, прилетіла ластівочка»), то в
щедрівках згадують ластівок, весну, сіяння жита. Це свідчить про
те, що давні слов'яни відзначали початок Нового Року навесні. Щедрівки відрізняються від колядок неодмінним приспівом «Щедрий
вечір, добрий вечір, добрим людям на весь вечір».
Щедрий вечір всім нам, щаслива година,

Породила Діва Предвічного Сина:
Ладо, Ладо, Ладо!
Всім на світі радо:
Щедрий вечір на землі!
Не в пишний палатах Бога породила,
А в біднім вертепі Господа повила.
Ладо, Ладо, Ладо!
Всім на світі радо:
Щедрий вечір на землі!

****
Сію пшеницею, сію зерном
Сію з душею і щирим добром.
Сію у хаті, сію для всіх
Щоб не минав Вас радісний сміх.
Щастя, здоров'я бажаю для Вас,
****

Щоб життя в Вас було, наче скриня прикрас

В нашій Україні Свято гарне є!
Це Щедрівка з сином Щедриком іде!

Віхола танцює З Щедриком вгорі,
І Щедрівку чути В кожному дворі!
Весь народ радіє, Пісеньки співа.
В тих піснях лунають Чарівні слова.
На добро, достаток, Щастя та любов
Шле благословіння Чудо-дзвін церков!
Панував завжди щоб В Україні мир,
Землю нашу рідну Бог благословив!
Посівальні пісні виконуються тільки хлопцями та чоловіками з опівночі 14 січня…
Сію, сію, посіваю, з Новим роком Вас вітаю.
На щастя, на здоров'я, на цей Новий рік,
Я ледве торбинку до Вас приволік.
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Готуємося до Водохреща!
18 січня – переддень Богоявлення, Голодна кутя
або другий Святвечір
Завершальним акордом різдвяно-новорічних свят, напередодні свята Богоявлення, яке за старим стилем відзначається 19 січня, християни східного обряду святкують Надвечір’я Богоявлення, яке у народі ще зветься Другий Святвечір, або ж Голодна Кутя.
Увесь цей день віруючі люди нічого не їдять – постують, так само, як і в
Різдвяний святвечір. Увечері християнські родини збираються за святковим столом, де подаються пісні страви – смажена риба, вареники з капустою, гречані млинці на олії, кутя та узвар. Після вечері всі кладуть свої
ложки в одну миску, а зверху – хлібину, «щоб хліб родився».
Після вечері діти проганяють кутю: вибігають з хати і паліччям б'ють
знадвору в причільний кут, примовляючи:
Тікай, кутя, із покуття,
А узвар – на базар,
Паляниці, лишайтеся на полиці,
А «дідух» – на теплий дух,
Щоб покинути кожух.

Цього дня також прийнято святити в церкві воду, яку потрібно надпити під час Святої вечері,
причому посуд, призначений для свяченої води, прикрашають квітами, щоб Бог оберігав від
різних негараздів. Вода, освячена в церкві – «вечірня вода» – вважається святішою, ніж з Водохреща, вона «відганяє на всяке лихо». Така вода не псується, а якщо її заморозити, – на поверхні
з’явиться зображення хреста.
У деяких регіонах України господині замішують на свяченій воді рідке тісто й цим тістом малюють на стінах дому й інших господарських будівель хрести «від злих сил». Господар дому
окропляє свяченою водою всіх, хто є присутнім в оселі, при цьому супроводжує свої дії приблизно такими словами: «Дай нам, Боже, і на той рік діждати!» Наймолодший син або донька мають свої обов'язки цього дня: мусять узяти три пироги й, ідучи за батьком, надкусити один із
пирогів у передпокої, другий – у коморі, а третій – надворі. Після цих магічних дій родина сідає за стіл і з'їдає святкові пироги, дякуючи Богу за те, що вже має, і благаючи про милосердя й
надалі. Решту вечері віддають свійським тваринам.
За народними повір'ями, у цей день слід засвітити рано лампу, щоб кури добре неслися, до того ж не можна голосно кликати птицю, щоб злі сусіди не
почули й не наврочили. Дівчатам дозволяється в цей вечір
ворожити, а дітям – щедрувати. У деяких регіонах України
хлопці щедрують виключно під вікнами дівчат на порі, а
якщо домівку з незаміжньою дівчиною обминули, це натяк
на те, що їй ще зарано дівувати, вона ще мала.
Дуже давніх часів сягає вірування, що на це свято тварини
говорять людською мовою, але підслуховувати ці розмови
в жодному разі не можна, бо за таке Бог покарати може.

Протягом століть витворилися різні обряди великого освячення води. Наш народ з давніхдавен Йорданське водосвяття любить і вірить у велику силу освяченої води та зберігає її у домівках як велику святість, що має цілющі властивості для душі і тіла.
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Хрещення Господнє
Хрещення Господнє — хрещення Іваном Хрестителем Ісуса Христа на річці Йордані. Також велике свято різдвяно-новорічного циклу, яке православні та грекокатолицькі християни відзначають 18-І9 січня щороку.
Коли Ісусу Христу виповнилося тридцять років, він прийняв хрещення від Івана
Хрестителя на річці Йордан.
Вважається, що на Водохреща, з опівночі 18 до опівночі 19 числа, вода набуває цілющих властивостей і зберігає їх протягом року, лікуючи тілесні й духовні хвороби. За давньою традицією, церемонія освячення води відбувалася під відкритим
небом, на берегах річок, струмків, озер. В цей день у всіх містах і селах, де є церкви, святять воду. Віддавна в народі освячену на Водохреще воду вважають своєрідним спасінням від багатьох недуг. Її дають пити тяжкохворим, нею освячують храми, домівки і тварин. Залишається загадкою той факт, що вода з Водохреща не
псується, не має запаху і може зберігатися протягом року. Дехто схильний вважати, що цьому сприяє срібло від хреста, який священик занурює в воду під час обряду. Проте ця думка є помилковою, оскільки не завжди у воду занурюють срібний хрест, а використовують дерев'яний чи з будь-якого металу, а вода все одно
роками не псується. Після Водохреща розпочинався новий весільний сезон, який тривав до Великого
посту. Це був час веселощів і дозвілля. Молодь збиралась на вечорниці, сім’ї влаштовували складчини та ходили один до одного в гості з метою наблизити весну.

22 січня—День Соборності України
День Собо́рності — свято України, яке відзначають щороку 22 січня в день проголошення Акту
возз'єднання Української Народної Республіки й Західноукраїнської Народної Республіки, що
відбулося в 1919 році. Проголошення злуки було призначено на 12:00 годину 22 січня 1919 року,
тобто першу річницю проголошення четвертого універсалу про повну незалежність України. 22
січня було проголошено всенародним і державним святом.
22 січня 1919 р. у Києві на Софійській площі відбулися урочисті збори, на яких був проголошений Акт Злуки (об'єднання) українських земель, засвідчений Універсалом про об'єднання УНР і
ЗУНР в єдину Велику Україну. Ним стверджувалось об'єднання двох тодішніх держав, що постали на уламках Російської і Австро-Угорської імперій в єдину соборну Українську державу, яка
відтоді ставала гарантом загальнонаціональних інтересів українців. Століттями розірваний український народ визволився з неволі і возз'єднався на своїй землі в єдиній Українській державі.
Акт Злуки був глибоко детермінований історично і спирався на споконвічну мрію українського
народу про незалежну, соборну національну державу. Він став могутнім виявом волі українців
до етнічної й територіальної консолідації, свідченням їх самовизначення, становлення політичної нації. Уперше за 600 років він став реальним кроком до об'єднання українських земель, що
вплинув на подальші національно-політичні процеси в Україні.

Міжнародний день пам'яті жертв Голокосту
Напевно, українці як ніхто знають, що голод - це найстрашніша зброя проти народу! Саме такі випробування приносили українцям великі страждання та багаточисельні жертви. Найбільша кількість в’язнів було визволено з найбільшого
нацистського табору смерті Аушвіц-Біркенау в Освенцімі.
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1 листопада 2005 року (Резолюція № 60/7) рішенням Генеральної Асамблеї ООН було впроваджено
Міжнародний день пам'яті жертв Голокосту, що відзначається щороку 27 січня.
Найбільший нацистський концтабір загубив більш ніж 1 млн людей. Тоді не зважали на жінок, породіль, дітей. Всі помирали за одну ідею. За час існування цього концтабору в ньому загинуло, за різними оцінками, від 1,5 до 2,2 млн людей. За загальними оцінками, жертвами масового знищення євреїв
під час Другої світової війни, разом з 4,5 млн дорослих, стали 1,5 млн дітей.
Увесь світ вперше долучився до відзначення цього дня 2006 року. Україна ще з 2004 року на державному рівні щорічно відзначає Міжнародний день голокосту ромів (2 серпня).
Не варто забувати про цю дату і цьогоріч. Адже це частина нашої спільної історії, спільної трагедії, яку
визнає світ.

День пам’яті героїв Крут
29 січня українська громадськість відзначає День пам’яті героїв Крут. 95
років тому молоді захисники Української Народної Республіки власною
кров’ю вписали нову героїчну сторінку в історію українського визвольного руху. 29 січня 1918 року поблизу залізничної станції Крути, що розташована за 130 кілометрів на північний-схід від Києва, 300 курсантів військової школи, студентів і гімназистів прийняли на полі нерівний бій із майже 5-тисячною більшовицькою армією, рішуче відстоюючи право українського народу жити у власній державі. Бій тривав лише п'ять годин. У полон було захоплено і потім
розстріляно 28 юнаків. Ціною свого життя юні герої зупинили наступ ворога на два дні. Трагедія під
Крутами знайшла палкий відгук у серцях свідомих громадян України і далеко за її межами. Уже в березні 1918 року, після підписання більшовиками Брестської мирної угоди і з поверненням уряду УНР
до Києва, за рішенням Центральної Ради було вирішено урочисто перепоховати полеглих студентів на
Аскольдовій могилі у Києві. Тіла 28 вояків-студентів було перевезено до Києва. Виступаючи на церемонії поховання, голова Центральної Ради (1917-1918) Михайло Грушевський назвав вчинок київської молоді героїчним. Після цього про подвиг молодих звитяжців забули на більш ніж 70 років, а їхні могили
за радянських часів було зруйновано. Офіційно День пам’яті героїв Крут почали відзначати після того,
як 29 січня 2007 року Президент України Віктор Ющенко підписав Указ «Про вшанування пам’яті героїв Крут».

Міжнародний день «ДЯКУЮ»
11 січня в календарі всього світу з недавніх пір - дата незвичайна. А все тому, що
з подачі міжнародних миротворчих організацій була започаткована традиція
відзначати присутність у нашому житті значущого і нескінченно доброго слова
«дякую». На жаль, усі ми іноді забуваємо про величезне значення хороших манер і не завжди дякуємо людям за гідні вчинки. Відомо, що просте слово «дякую»
іноді означає більше, ніж будь-які матеріальні винагороди. «Дякую» — одне з
найголовніших слів в міжнародній лексиці. Не обмежуйте вживання цього чудового слова святковою датою, нехай природний знак шанобливого ставлення до оточуючих увійде в
звичку на все життя. Тоді світ стане чистішим, а життя - прекраснішим.
ЦІКАВО ЗНАТИ! Слово "дякую" іншомовного походження. Воно пішло з польського “дзенькую”, а
взяло коріння в Німеччині – від “данке”. "Спасибі" ж - від слів “спаси Біг”. Психологи вважають, що
слова подяки - це «усні погладжування», які здатні заспокоїти і зігріти своїм теплом. Втім, головне, щоб
вони промовлялися від щирого серця!
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Міжнародний День Обіймів
21 січня у всьому світі відзначають незвичайний, але дуже емоційне свято - День
обіймів! Обійми супроводжують нас протягом усього життя. Ми обіймаємо друзів і рідних при зустрічі після розлуки, обіймаємо один одного, щоб висловити
свою радість і подяку. Вітаючи зі святом, ми даруємо нашим близьким обійми в
знак нашого теплого ставлення до них. Душевний теплообмін - так можна назвати прагненням людей обійматися! Фактично користь обіймів довели навіть
вчені. Крім того, що обійми дарують нам позитивні емоції і почуття безпеки, на
думку психологів, вони допомагають нам встановлювати позитивні контакти з
людьми. Психологи наголошують: обійматися необхідно! У кожної людини є своя певна "доза" - комусь
потрібно більше простих дружніх обіймів, комусь - менше. Але завжди, щиро обіймаючи будь-кого, ти
даруєш відчуття тепла, безпеки, радості, захищеності та морального комфорту.
ЦІКАВО ЗНАТИ! Існують навіть рекорди обіймів. Наприклад, у Мексицi понад 14 тисяч осiб одночасно
обiйнялися, аби потрапити до "Книги рекордiв Гiннеса". A студентка коледжу зі штату Юта (США) встановила новий рекорд. Менш ніж за годину 18-річна Джордан Пірсі обійняла 765 людей.

15 січня—Всесвітній день Вікіпедії
Вікіпедія являє собою спільний проект інтернет-підприємця Джиммі Вейлза і доктора філософії Ларрі Сенгера. Історія Вікіпедії розвивалася за наступним сценарієм. У 2000 році Джиммі Вейлз загорівся
ідеєю розробити посібник енциклопедичного характеру в мережі Інтернет, що містить корисний контент у вигляді статей на різні теми. Передбачалося, що створений ресурс, названий згодом
«Нупедией», буде наповнюватися статтями, написаними лише вченими. З метою втілення в життя
свого задуму Вейлз запросив на посаду головного редактора проекту Ларрі Сенгера. Створення контенту не передбачало грошової винагороди, в результаті робота над сайтом відбувалася вкрай повільно. Згодом ресурс зробили відкритим до наповнення добровольцями незалежно від освіти. Так з'явилася Вікіпедія.
Після того, як Ларрі Сенгер звільнився, добровольці-автори почали виконувати ще й обов'язки неоплачуваних редакторів, що практикується досі. Втім, ця особливість і становить суть віртуального
довідкового посібника. Поступово до англомовної версії додалися розділи, доступні розумінню жителів семи країн. Зараз Вікіпедія має 280 мовних варіантів.
Ми підійшли до найцікавішого - до назви вільної енциклопедії. Ім'я своє ресурс отримав завдяки технології wiki, що лежить в основі віртуального довідкового посібника. В перекладі з гавайської це завзяте слівце означає «швидко», що повністю відповідає особливостям функціонування ресурсу. Ну, а
друга частина назви грецького походження і перекладається як «навчання

Міжнародний день без інтернету
Міжнародний день без інтернету (31 січня) - це своєрідний спосіб відволікти активних користувачів
від монітора комп'ютера, вивести їх в реальне життя, хоча б на один день. Ініціаторами його
заснування стали співробітники Британського інституту соціальних винаходів і користувачі
англійського онлайн проекту DoBe. Ця ініціатива була проявлена групою активістів та прихильників
активного способу життя ще в 2000 році. Головне правило, якого дотримуються в цей день, - це, звичайно ж, відмова від використання будь-якої електронної техніки, яка дозволяє здійснити вихід в мережу. Але багато користувачів просто не можуть собі дозволити таку розкіш, як відмова від використання всесвітньої павутини на цілий день. Більшість людей ведуть там свій бізнес, проходять навчання або просто роблять покупки, і навіть один день прогулу може обернутися для них негативними
наслідками, призвести до збитків у фінансовому плані. Ця частина користувачів мережі в цей день
просто обмінюється віртуальними подарунками і листівками, влаштовує дружні онлайн-зустрічі.
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