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Зимові канікули 

Зимові канікули – це чарівний час. Передноворічний 

настрій і очікування чуда обов’язкові супутники цих канікул. 

Усюди білосніжний і хрусткий, немов свіжоспечені вафлі, 

сніг, сама природа начебто завмерла чекаючи чарівництва. 

Зимові канікули не найдовші в навчальному році, але усі 

однаково намагаються не втрачати ні секунди вільного часу. 

Ці святкові вихідні дають змогу перепочити від навчання, 

поспілкуватися з близьким та присвятити час улюбленим заняттям. Усе навколо біле, здається, що 

ти потрапив у якийсь інший вимір. Так гарно навкруги! Можна покататися на ковзанках чи злетіти 

на санках з гірки, або навіть пограти в сніжки та зробити снігову бабу. Це завжди весело для усіх – 

і дітей, і дорослих. 

Зимові канікули – чудова пора. Шкода, що вони швидко закінчуються, і ми знову маємо 

повертатися до школи. Але яскраві враження від добре проведеного часу допомагають у нелегкій 

справі навчання. 

Драчук Оксана, 6-Б клас 

«Хто ступає на поріг? / Дід Мороз…» 
Скоро Новий рік постукає в двері кожного будинку ... Точніше, Дід Мороз постукає ... А, може, 

це буде прекрасна фея Бефана?! Треба б розібратися в тому, кого чекати в новорічну ніч… 

США, Канада, Великобританія: Санта Клаус. Ім’я 

походить від спотвореного голландського звучання 

Святого Миколая. Голландці в 17 столітті заснували в 

Америці колонію. Тепер приходу веселуна Санти 

чекають у всіх англомовних країнах. 

Фінляндія і скандинавські країни: Йоулупуккі. 
Незважаючи на те, що Лапландію вважають 

батьківщиною Санта Клауса і тут розташовано його 

резиденцію, 

відому всьому 

світові, у фінів є 

свій дід. Його звуть 

Йоулупуккі 

(дослівно – 

різдвяний козел). 

Зараз образ зовні 

майже злився з 

Сантою, але іноді 

Йоулупуккі 

зображають у шкурі 

цапа або у візку на козлах. 

Італія: Баббо-Натале. Саме так звуть різдвяного діда, 

який приходить до італійських дітлахів. Але подарунки в цій 

країні дарує не тільки він, а й фея Бефана, котра розносить 

солодощі. 

Монголія: Увлін-Увгун. У цього діда приголомшлива 

шапка з рогами і одягнений він у традиційний одяг скотаря. 

У монголів, калмиків, бурятів Новий рік – це сагаалган, свято 

пастухів. Він настає через два місяці після зимового 

сонцестояння. А Увлін-Увгун – головний пастух. 

То кого чекаєш ти? 

Гурш Вікторія, 8-Б клас 
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Христос народився! Славімо Його! 
Різдво – одне з головних християнських свят, що знаменує народження Ісуса Христа у Віфлеємі. 

За християнським переконанням, Ісус був посланий Богом на 

землю задля спокутування гріхів і спасіння людства. День його 

народження поділив історію на «до» і «після»: з цього моменту 

почалося сучасне літочислення – «наша ера». 

У день Народження Сина Божого весь світ славить свого 

спасителя: 

люди 

прикрашають 

свої будинки 

святковими 

ялинками, які 

символізують євангельське древо, запалюють 

свічки, ходять на церковні богослужіння. Протягом 

сотень років бережуть і шанують традиції Різдва й 

українці. 

Різдво Христове – це, в першу чергу, свято 

добра, миру і милосердя. Незважаючи на те, що Різдво – день сімейний, дуже важливо в цей час 

допомагати хворим, сиротам, вдовам, жебракам, бродячим тваринам і всім тим, хто з різних причин 

позбавлений святкових радощів. 

То ж будьмо добрими та щирими і неодмінно колядуймо!!!  

Мельник Вероніка, 7-Б клас 

Про Old New Year… 
У ніч з 13 на 14 січня українці відзначають Старий 

Новий рік – унікальне свято, що виникло після зміни 

літочислення. Ба-більше, його й досі намагаються 

«розгадати» більшість іноземців, адже для них це свято 

суцільна загадка!  

Святкування 

Старого Нового 

року почалося в 

1918 році, коли 

замість юліанського календаря був введений 

григоріанський, і в наше життя увійшло поняття «старого» і 

«нового» стилю. 

Таким чином, якщо в ніч з 31 на 1 січня вам не вистачило 

веселощів і забав, ви 

можете відзначити 

свято ще раз. До речі, для багатьох віруючих людей Старий 

Новий рік є більш яскравим святом, ніж звичайний Новий рік, 

оскільки пишні застілля дозволені виключно після закінчення 

Різдвяного посту. 

Споконвіку традиційно в дні Старого Нового року 

українці відзначали день Маланки (13 січня) і день Святого 

Василя (14 січня). Ці свята завжди супроводжувалися 

народними гуляннями, переодяганнями і ворожіннями. Серед 

головних обрядів на Старий Новий рік не можна не відзначити щедрування і водіння кози Маланки. 

Гадайте, щедруйте, святкуйте і не забувайте привітати своїх друзів і близьких. Нехай здійсняться 

всі ваші мрії та сподівання в новому році! 

Блащук Софія, 7-Б клас 
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Богатирі ЗОШ №1 
Важка атлетика – це силовий спорт, де головним знаряддям виступає штанга, а суть змагань 

полягає у вправах, які потрібно виконати із нею. Основна задача важкоатлета – підняти якомога 

більшу вагу в порівнянні з суперниками. 

Важка атлетика від 

самого відновлення 

сучасних Олімпійських 

ігор, за деякими роками 

виключень, входить до 

змагальної частини. 

Щодо давнішніх часів, 

то ранні згадки про 

важкоатлетів 

відносяться до 

стародавніх Єгипту, 

Китаю і Греції. 

17 січня відбулись 

змагання із важкої 

атлетики серед шкіл 

міста. З гордістю 

хочемо привітати вихованців ЗОШ №1 з командним ІІ-місцем.  

Дякуємо: Мазуркевичу Назару, Сушкову Віталію, Міщуку Мирославу, Подварському Даниїлу, 

Гаврилюку Денису, Буняку Богдану і Ярославу. 

Особлива подяка єдиній дівчині в команді - Кіракосян Маргариті (ІІ-місце), а також чемпіону 

міста та області - Зелінському Андрію.  

Молодці! Ми вами пишаємося!!!! 

Мартинюк Римма, 10 клас 

Ану, ставай-но на зарядку!  
Як відомо, заняття спортом має сильний вплив на 

організм людини і має велику кількість позитивних сторін. 

Кожен вид спорту корисний для певних систем організму. 

Наприклад, біг корисний для дихальної системи, навіть 

шахи, і ті розвивають розумові здібності і т.д. 

Плавання - це особливий вид спорту, який корисний 

майже для 

всіх 

систем 

організму, 

підвищує 

загальний 

тонус тіла, а також допомагає розслабитися. 

Ефективність вправ у воді не менше, ніж на суші. 

Додатковим плюсом є те, що навантаження під час 

тренувань у воді відчуваються набагато менше. 

Учні 5-Б класу відчули несамовиту радість від 

уроку фізкультури! Заняття проходило незвичайно: 

тепер вони займаються у басейні. Емоціям та захвату 

не було меж!  

От би ще «рукописцям» хтось би поплавати дозволив замість фізри…  

Ось так! Тому, плавайте на здоров'я!!! 

Світенко Юлія, 7-Б клас 
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День Соборності України в ЗОШ №1 
День Соборності України – свято, що відзначається щороку в день проголошення Акту 

возз’єднання Української Народної Республіки та Західно-Української Народної Республіки, що 

відбулося 22 січня 1919 року на Софійській площі в Києві. 

День Соборності – це нагадування про те, що сила 

нашої держави – в єдності українських земель. 

Що ми тільки не робили з нагоди відзначення Дня 

Соборності України у ЗОШ №1, де вчителями було 

організовано та проведено ряд заходів: і інформування 

«Україна – єдина Соборна 

держава», і тематичний стенд «22 

січня – День Соборності 

України», і книжкова тематична 

виставка літератури “Соборна 

Україна: від ідеї до життя”, і 

виставка малюнків та жовто-

блакитних метеликів від учнів 4-х 

класів «Соборна Україна – це 

значить, що наша Держава – єдина!», і виставка плакатів "Видатні державотворці України", і 

флешмоб-мапа України - "Відомі і незабуті", і флешмоб на пісню «Ой, у лузі червона калина!». До 

речі, саме під час виконання пісні ми «попали в телик» – відбувалась онлайн трансляція єдиного 

співу усієї школи. 

День пройшов цікаво, весело, співочо, поетично, незабутньо. "Море" позитивних вражень та 

світлин.  

Сорочинська Дар’я, 7-Б клас 

Що ви сказали?  
Найкращий спосіб вивчити іноземну мову – це спілкуватися з її носіями. Якщо ви знаєте когось 

з тієї країни, куди колись, можливо, збираєтеся подорожувати, 

спробуйте розвеселити чи здивувати їх кількома вивченими 

словами, коли вони самі приїдуть до вас.  

У ЗОШ №1 стало традицією у рамках реалізації спільного 

проекту із Корпусом Миру "Школа - територія Free comunication", 

залучати до навчально-

виховного процесу 

волонтерів. Сьогодні містер 

Конрад проводив цікаві 

уроки, брав участь у шкільних 

заходах, присячених Дню 

Соборності. Тодд розповідав 

дітям про Нью-Йорк, Конер - про Вашингтон. Міс Міа та 

містер Конрад підтримали ініціативу нашої школи і також у 

цей святковий день одягли вишиванки.  

Таке живе спілкування із представниками Корпусу Миру, 

цікаві уроки розвивають наше мовлення та допомагають знайти нових зарубіжних друзів. 

Тарасюк Олександр, 11 клас 
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Смайлики, які не слід використовувати при спілкуванні з 

іноземцями… 
Практично кожен з нас щодня використовують смайлики при спілкуванні з друзями в 

Мережі. Однак варто гарненько подумати, перш ніж поставити. Адже в деяких країнах ці 

жести вважаються образливими. А враховуючи, що 

емоджі – єдина з мов, що найбільш швидко розвиваються у 

світі, важливо знати, який смайлик і коли 

використовувати, щоб нікого не образити. 

1. Коза 

Не можна використовувати з: італійцями, іспанцями, 

португальцями, греками, аргентинцями, бразильцями, 

колумбійцями, кубинцями і уругвайцями. 

Чому: цей смайлик має два значення, і одне з них не 

найприємніше. З одного боку, цей жест використовують в Італії та інших країнах, щоб відвернути 

біду. Але з іншого – якщо показати цей символ конкретній людині в Італії, Іспанії, Португалії чи 

країнах Латинської Америки, це буде натяком на те, що його друг/подруга йому зраджує! 

2. Рука, що махає 

Не можна використовувати з китайцями. 

Чому: не у всіх культурах махати рукою – дружній жест. 

Використовуючи його при спілкуванні з китайцями, ви говорите 

«Ми більше не друзі». 

3. Великий палець вгору 

Не можна 

використовувати з: 

іранцями, іракцями, афганцями, нігерійцями. 

Чому: більшість з нас виражає з допомогою цього смайлика 

згоду або задоволеність чим-небудь. Проте в деяких країнах цей 

жест означає «відвали». 

4. Peace 

Не можна використовувати з британцями. 

Чому: в більшості країн цей смайлик означає «мир 

тобі, чувак», але тільки не у Великобританії. У цій країні 

цей жест буде означати «йди дуууже далеко». Надішліть 

такий смайлик своєму британському другові, і ви 

посваритеся. 

А які смайлики використовуєш найчастіше ти? 

Напиши нам) 

Ротаєнко Тетяна, 11 клас 

Тиждень іноземної мови: як це було? 
 

Вивчення іноземної мови в сучасному світі - це одна з найважливіших 

складових сучасної, успішної людини. Знання хоча б однієї іноземної мови 

розширює світогляд, дозволяє пізнати культуру та звичаї іншого народу. 

З 22.01 по 26.01 у ЗОШ №1 пройшов тиждень іноземної мови. Ми мали 

чудову можливість подорожувати "віртуально" зарубіжжям, переглядали 

цікаве відео під час перерв, тренувались у приготуванні "чикагських" хот-

догів, змагались інтелектуально.  

Тиждень був насиченим, цікавим, яскравим, емоційним. Дякуємо нашим 

вчителям іноземної мови та друзям-волонтерам за чудовий настрій.  

Гурш Вікторія, 8-Б клас 
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Цікаві 10 фактів про смачненький шоколад 
1. Перший формат шоколаду, який повною мірою підходив для широкого вжитку, був 

розроблений на шоколадній фабриці Фрай, розташованій в Брістолі (Англія) в 1847 році. 

2. У Бельгії 17 тисяч людей зайняті у 

виробництві шоколаду. 

3. Один маленький шматочок шоколаду може 

дати людині достатньо енергії, щоб пройти 45,5 

метрів. 

4. Фахівці армії США спільно з компанією 

Hershey поліпшили термостійкі якості сучасного 

шоколаду, зробивши його здатним витримувати 

спекотне сонце під час операції «Буря в пустелі». 

Спеціально розроблені шоколадні батончики 

зберігають твердість при температурі до 60 °C. 

5. Шоколад містить фенілетиламін, природну амінокислоту, яка, як вважають вчені, володіє 

ефектом афродизіака і навіть, кажуть, здатна лікувати похмілля. 

6. Шоколад був включений в пайок солдатів 

Другої світової війни. Згідно з розпорядженням 

воєначальників, смак цього продукту повинен був 

характеризуватися як «трохи ліпший, ніж варена 

картопля», щоб не допустити його стрімкого 

поїдання. 

7. Перша машина для виробництва шоколаду 

була зроблена в Барселоні (Іспанія) в 1780 році. 

8. Кот-д'Івуар є на сьогодні провідним 

світовим виробником какао-бобів. Близько 37% 

цього продукту весь світ одержує звідти. 

9. Свідчення про існування какао-бобів на планеті дають зрозуміти, що цей продукт є, ймовірно, 

одним з найдавніших видів їжі на Землі. 

10. У 2012 році Швейцарія була визнана країною з найвищим споживанням шоколаду на душу 

населення. Кожен швейцарець з'їдає за рік близько 12 кг цього продукту. 

Урсу Тетяна, 10 клас 

Скарбничка латинських крилатих висловів 
Ab ovo usque ad mala – Від яйця до яблука (від початку до кінця). 

У сатирах Горація «ab ovo» вживається в словосполученні ab ovo usque ad mala «від яєць до яблук», 

тобто від початку й до кінця трапези. 

В іншому творі Горація, «Наука поезії», «ab ovo» вживається у 

відношенні до занадто затягнутої передмови. Буквально означає 

починати розповідь про Троянську війну «з яйця» близнюків, одним 

з яких була Єлена — непряма винуватиця війни. 

Acta est fabula  – Виставу завершено. 

Цими словами завершувалися спектаклі в театрах Стародавного 

Риму в часи, коли ще не було театральних завіс. Ця фраза також була 

останніми словами Октавіана Августа. Светоній у «Житті 

дванадцяти цезарів» («Божественний Август», 99) зазначає, що 

Август в останній день свого життя декілька разів запитував, чи не 

спричиняє його стан тривоги у місті, а «друзів, що зайшли, запитав 

чи не вважають вони, що він добре зіграв комедію життя». 

Сьогодні сентенція застосовується також у значенні все 

завершено. 

Гуля Олена, редактор 
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Що почитати? 

● «Вересові меди», Надія Гуменюк 

Україна. Перша світова. Посеред дороги, що веде від волинського 

села до лісу, подружжя знаходить немовля... 

Минули роки. Сільська красуня Богдана Ясницька мріє про 

театральну сцену. Кинувши все, утікши навіть із власного весілля, 

талановита дівчина вирушає до першого українського театру на 

Волині – та назустріч своїй долі...  

Попереду – довге й бурхливе ХХ століття, сповнене карколомних 

подій та історичних зламів. І складне, напружене й яскраве життя 

сміливої і пристрасної жінки, у якому будуть справжня дружба й 

людська заздрість, болісні втрати та дивовижні знайдення, перемоги, 

поразки, таємниці, кохання...  

 

● «Війна, що змінила Рондо», Романа Романишин, Андрій Лесів 

Усе починається раптово: посеред 

білого дня троє друзів зустрічають свого незваного гостя – Війну. 

Данко, Зірка та Фабіян – такі маленькі і такі незламні – опинилися у 

самому вирі подій, і з болем сприймають цей наступ темряви, жаху 

та страждань на їхнє рідне місто. Вони не були готові до цього. 

Намагаючись побороти Війну її ж методами, друзі дуже скоро 

зрозуміли: ці способи будуть марними, адже вони несуть за собою 

таку ж саму руїну, як і сама Війна. Як перемогти те, що, здається, 

перебороти неможливо? Ось питання, яке луною розносилося по 

думках кожного рондонця, вириваючи з глибини душі щось дуже 

важливе і зовсім доросле, щось таке, що змушує разом зібратися та 

діяти. Напевно, це і є та сама відвага, 

яка попри всі аргументи здорового 

глузду, надає сили на останній ривок. 

І дуже часто цей ривок стає 

вирішальним… 
 

 

● « Квіти для Елджернона» Даніел Кіз 

Всесвітній бестселер, який сколихнув серця мільйонів читачів! 

Неодноразово екранізований роман, який здобув найпрестижніші 

літературні премії! Історія, яка зворушує та змушує замислитися… 

Розумово відсталий Чарлі Гордон погоджується на ризикований 

науковий експеримент – понад усе він мріє стати розумним. Після 

надскладної операції на мозку його інтелект дійсно стає 

блискавичним. Але ніхто не міг передбачити, які наслідки 

спричинить цей дослід… 

 

Кушпель Поліна, 8-Б клас 
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