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Читайте разом з нами в цьому випуску: 

1. Масляна 2019: коли і як святкувати. 

2. Весна прийшла! Цікаві факти про весну. 
3.  8 Березня—свято ніжності, жіночності та краси. 
3.   STOP БУЛІНГ 

4.  Шлях до Тараса. Пізнаємо великого генія. 

Масляна 2019: коли і як святкувати 
Зазвичай Масляна настає по закінченні зими, на початку вес-

ни. Свято асоціюється з пробудженням всього живого від зимо-

вої сплячки, ніби символізує зустріч зими і весни. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Про історію походження свята відомо небагато, зате про те, як 

святкувати Сирну седмицю, навпаки, інформації достатньо. 

Свято воістину народне, люди придумали йому не одну назву, 

наприклад: "перепілочка", "касаточка", "цілувальниця", 

"об'їдуха". 

Існувала традиція переодягання для показу театралізованих 

вистав. Після них влаштовували масовий бенкет. Люди вірили 

в 

те, що якщо Масляну провести весело, значить, весь рік буде 

вдалим, і сумувати не доведеться. 

У Масляної є два головних символи - солом'яне опудало і мли-

нці. 

Опудало наряджали в жіночий одяг, в руки "вручали" млинець. 

Ляльку ставили посеред села і в останній день свята спалюва-

ли. Подібний ритуал означав закінчення зими, адже нерідко 

Масляна збігалася з днем весняного рівнодення. 

 Свято не обходиться без млинців. Подібний атрибут був обра-

ний не просто так: млинці за формою нагадують сонце. Богом 

сонця язичники вважали Ярила, а значить, саме його необхід-

но закликати на допомогу і "прогнати зиму". 

 Млинці на Сирному тижні печуть щодня, але найбільше з чет-

верга по неділю. Перший спечений у понеділок млинець необ-

хідно віддати убогим для поминання покійних родичів. 

 Не існує стандарту млинців на Масляну, їх печуть з будь-яких 

видів борошна, можна додавати в тісто різні інгредієнти. 

 Крім млинців, на Сирному тижні готують оладки, різні пироги і 

пиріжки, сирники, булочки. А в Прощену неділю головною 

стравою повинна стати яєчня або омлет. 

Завершується Масляна Прощеною неділею. 

Римчук Єлизавета 
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Весна завжди вважалася чарівною порою року, і 

це не випадково, адже в цей час в людині відк-

риваються нові можливості, загострюється інтуї-

ція і багато подій набувають зовсім іншого сенсу. 

У цій статті ми розповімо вам найцікавіші факти 

про весну, які вас точно здивують! 

 1. Навесні діти ростуть втричі швидше, ніж з серпня по 

грудень. 

Не раз доводилося чути, 

що батьки кажуть про своїх 

дітей: за весну і літо вони 

так витягнулися! Чи відпо-

відає дійсності думка про 

те, що діти ростуть навесні 

та влітку швидше? Багато 

хто вважали це тверджен-

ня досить спірним. Але за-

раз англійські вчені підтве-

рдили цей факт. В результаті проведених ними досліджень 

встановлено, що в першій половині року діти ростуть втричі 

швидше, ніж з серп 

ня по грудень. 

2. Найпершою, навесні, зацвітає японська сакура 

(вишня). 

Цвітіння чарівних дерев 

вишні, або сакури справ-

ляє величезне враження 

не тільки в Японії. Почина-

ючи з кінця березня 

(середини квітня - в зале-

жності від кліматичної зо-

ни), парки та вулиці різних 

міст наповнюються роже-

вими пелюстками та аро-

матним квітковим запахом.  

Оскільки вишня цвіте великими суцвіттями, вона символічно 

асоціюється з хмарами. 

3. Зозулі повертаються в нашу країну в середині квітня. 

Наші предки вважали появу цієї птиці символом весни. 

4. 20 березня - день весняного рівнодення. У цей день 

на Землі настає астрономічна весна. 

Весняне рівнодення (день Весняного Рівнодення) - одне з 

найунікальніших явищ природи. В цей день, день і ніч розділя-

ються порівну. У день весняного рівнодення на всій поверхні 

планети (крім полюсів) день дорівнює ночі, а  Сонце сходить 

точно на сході та заходить точно на заході.. Весняне рівноден-

ня вважається астрономічним початком весни та завжди відбу-

вається 20 березня. У давні часи, коли не було календарів, ве-

сну визначали по сонцю. Вважалося, що саме з цього дня по-

чинаються оновлення в природі: перший весняний грім, набу-

хання бруньок на деревах, буйне проростання зелені.  

5. Найбільша кількість торнадо спостерігається саме на-

весні. 

 Навесні виникнення смерчів спостерігається вп'ятеро частіше і 

в основному – в денний час. Це пов'язано з перебудовою атмо-

сфери з зимового на літній лад. 

6. У рослин навесні спрацьовує особливий годинник. 

Якщо зрізати гілку з дерева у березні та принести її додому, 

поставити у воду і добре освітлювати, гілочка дасть паростки. 

А от якщо зробити те ж саме з гілкою дерева в листопаді – ні-

чого не станеться, листя і бруньки не з'являться. Навіть якщо 

світло і тепло будуть таки-

ми самими. Річ у тому, що у 

дерев є свій особливий го-

динник, що вимірює довжи-

ну світлового дня і ночі. 

7. Весною бджоли більш 

дружелюбні, ніж в інші 

періоди. 

Медоносні бджоли почина-

ють роїтися ранньою вес-

ною. Неймовірно, але в цей 

період комахи більш слухняні та доброзичливі, ніж в інший 

час. Навесні воскові залози функціонують у тих бджіл, у яких 

вони недорозвинулись з осені. Із спостережень бджолярів ви-

пливає, що воскові залози бджоли починають посилено працю-

вати при роїнні бджіл з ву-

лика на нове місце прожи-

вання, тим самим  природа 

провокує будівництво но-

вих стільників, для нової 

сім'ї. 

8. Навесні частота ди-

хання людини на трети-

ну вища, ніж восени. 

У порівнянні з іншими по-

рами року, навесні частота 

дихання у людей збільшу-

ється на одну третину. Людина робить не 1000 вдихів на годи-

ну, а більше. Це пов'язано з тривалим кисневим голодуванням 

протягом всього зимового місяця. Коли рослини починають 

проростати, і відповідно, більше кисню, наші легені починають 

працювати інтенсивніше, намагаючись якомога сильніше наси-

тити тіло. 

 

Рашевська Ксенія 



 8 Березня—свято ніжності, жіночності та краси 

Газета “FORTUNE”—5-Б клас Запорізького НВК №19—ЛЮТИЙ 2019                                                                                                    
Газета “FORTUNE”— 5-Б клас Запорізького НВК №19 — БЕРЕЗЕНЬ 2019                                    3                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Багато жінок в Україні та світі щороку святкують 8 березня, і 

ще більше людей щорічно задаються питанням, хто придумав 

Міжнародний жіночий день 8 березня і яка історія свята. 

Вважається, що Міжнародний жіночий день 8 Березня був при-

думаний Кларою Цеткін (Соціал-демократична партія Німеччи-

ни) на великій жіночій зустрічі, організованій Соціалістичним 

Інтернаціоналом в Копенгагені 26 і 27 серпня 1910 року. По-

над 100 учасників з 17 країн вирішили щороку в березні від-

значати Міжнародний жіночий день - день солідарності жінок у 

боротьбі за повні політичні, економічні й соціальні права. 

Свято жінок було ще у стародавньому Римі. Існував день, в 

який вільно народжені жінки отримували подарунки від своїх 

чоловіків, а рабині мали щось на зразок вихідного - господині 

будинку дозволяли їм в цей день відпочивати. Що не день со-

лідарності жінок! 

Якою б не була справжня історія цього дня, 8 Березня вже да-

вно стало символом краси, ніжності, жіночності й весни. Зараз 

свято втратило первісне політичне забарвлення і перетворило-

ся в квітковий день вшанування прекрасних дам. В цей день 

чоловіки вітають жінок зі святом жіночності, краси та приходу 

справжньої весни. 

Отже, в нашому класі  теж було весняне святкування! Хлопці  

щиро привітали дівчаток, потім всі веселилися під час конкурс-

ної програми, танцювали. А завершили все поїданням смаколи-

ків, які  з любов’ю приготували для нас наші турботливі матусі! 

В це  чудове жіноче свято хочеться побажати тільки по-

зитивних емоцій, безмежного щастя і міцного здоров'я. 

Нехай негаразди обходять стороною, а кожен день буде 

приводом для нової радості! 

 

Єлгазін Артем 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 березня до нас завітали представники поліції для того, щоб  

поговорити з нами про булінг. Ця розмова була дуже змістов-

ною і пізнавальною.  

Тепер ми знаємо, що Існують різні види булінгу:     

 фізичний (завдання ударів, штовхання, пошкодження або 

крадіжка особистих речей)  

 психологічний (обзивання, глузування або висловлюван-

ня, якими ображається стать, раса або національність, ви-

ключення інших із групи, розповсюдження пліток або чу-

ток)  

 кібербулінг (новий вид булінгу, який виник з приходом в 

наше життя соціальних мереж: образливі повідомлення з 

погрозами, відредаговані фотографії, блокування акаун-

тів, навіть шантаж).   

Багато хто не надає булінгу значення. Але насправді це не 

просто пустощі або грубість, а особлива форма взаємин, яка з 

часом переростає в насильство. А фізичне насильство є злочи-

ном, за вчинення якого наступає кримінальна відповідальність.    

Кримінальна відповідальність за умисне нанесення тяжких та 

середньої тяжкості тілесних ушкоджень наступає з 14 років, і 

за це передбачено покарання у вигляді обмеження чи навіть 

позбавлення волі. Якщо дитина не досягла 14 років , адмініст-

ративна відповідальність покладається на батьків.   

Ми подивилися відеороліки, проаналізували їх.  Ще ми  працю-

вали в групах, розбирали різні ситуації, знаходили шляхи вирі-

шення проблем. Зробили однозначний висновок: булінг? Ні! 

Це не для нас! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STOP БУЛІНГ 



Шлях до Тараса. Пізнаємо великого генія 

Газета “FORTUNE”— 5-Б клас Запорізького НВК №19 — БЕРЕЗЕНЬ 2019                                             4                                                       

Тарас Шевченко.  Його ім’я стало символом України. Йо-

го називають провісником  нового життя, народним про-

роком, титаном духу, який уболівав за долю рідного наро-

ду, тому й залишив нащадкам духовний заповіт, що пере-

дається із покоління в покоління, від роду до роду. Духов-

ну велич і красу українського слова він підніс на найвищу 

височінь. Тарас Шевченко був, є і навіки залишиться най-

головнішою особистістю у становленні нашої держави. 

Український поет – автор кількох поетичних збірок, поем, 

драми «Назар Стодоля», російськомовних повістей; ідей-

ний натхненник Києво-Мефодіївського товариства; 

художник – випускник Петербурзької академії мистецтв; 

автор чималої кількості олійних полотен, в тому числі пор-

третів та автопортретів, акварелей, рисунків; 

офортист – академік гравюри: один із перших в тогочас-

ній Російській імперії, автор багатьох офортів на класичні 

та власні сюжети; 

громадський діяч, просвітитель – своїм коштом склав та 

видав «Буквар» для недільних шкіл, планував видати та-

кож граматику, арифметику, географію; брав участь у пі-

дготовці першого номеру журналу «Основа»; популяриза-

тор класичного мистецтва серед простого люду; 

основоположник нової української літератури; втілив у 

поетичній формі норми народнорозмовної мови, котрі ста-

ли основою для створення української літературної мови. 

Традиційно у перші дні весни у нас пройшли Шевченків-

ські дні. Цьогоріч заходи були приурочені до 205-ї річниці 

від дня народження Великого Кобзаря.  

Нам є чим пи-

шатися, бо ко-

манда нашого 

класу перемог-

ла у квест—грі 

«Шлях до Тара-

са. Пізнаємо ве-

ликого генія». 

Ця квест—гра 

п р о в о д и л а с ь 

між командами 

5-А, 5-Б і 5-В 

класів. Нам було складно змагатися з дуже сильними су-

перниками, але ми «вирвали» перемогу!  

Адже ми гідні послідовники Великого Кобзаря! І ду-

же пишаємося цим!  
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