
Ділимося досвідом 
Наша школа завжди приймає активну участь у всіх 

олімпіадах та конкурсах. Один з найпрестижніших, 

це міжнародний математичний конкурс 

“КЕНГУРУ”. Учні нашого класу вже шість разів 

приймали участь в цьому конкурсі, як у всеукраїн-

ських етапах, так і в міжнародних. Хоча призових 

місць ми ще не займали, але в топ 10 потрапляли. 

Наближається черговий етап змагань “КЕНГУРУ” і 

сьогодні учні нашого класу, а саме Шведун М., 

Оболенцев І., Камінська С. , Крицький М. та Остап-

ко Т. провели мас-

тер-клас з участі у 

конкурсі серед уч-

нів 2х класів. Спи-

раючись на свій 

досвід та отримані 

знання, учні 6А 

класу розповіли 

про правила та 

умови проведення 

математичного 

конкурсу. На спільні заняття ми принесли заготов-

лені завдання з 

минулих конкур-

сів та спільно їх 

вирішували пояс-

нюючи всі не зро-

зумілі моменти. 

Ми впевнені, що 

наші зусилля, 

принесуть свої 

плоди в вигляді 

призових місць завойованих молодшими учнями 

нашої школи як на всеукраїнських етапах так і на 

міжнародних! Успіхів вам! А ми теж і надалі буде-

мо приймати активну участь у конкурсах, здобува-

ти призові місця та ділитися з молодшими своїм 

досвідом!   

Михаїл Шведун 
 

ЧИТАЙТЕ У НОМЕРІ :  
1. –ДІЛИМОСЯ ДОСВІДОМ 
    -ЛИСТ ДІДУ МОРОЗУ 
2..-СТВОРИ КРАСУ ВЛАСНОРУЧ 
   -В ГОСТІ ДО МАЛЯТ 
3. ЗИМОВІ СВЯТА 
4. –КРУТИЙ ВІДПОЧИНОК 

 

Лист Діду Морозу 
Щороку ми з нетерпінням чекаємо прихід зими. 

Тому що це завжди 

канікули, Новий рік 

і Дід Мороз;) 

Як хочеться скорі-

ше прикрасити яли-

нку, адже зовсім 

скоро випаде пух-

настий сніг, зася-

ють бурульки на 

дахах будинків, бу-

дуть світитися свят-

кові вогні на ялинках і, звичайно ж, всі ми почне-

мо з нетерпінням чекати подарунків і сюрпризів, 

які готує нам Дід Мороз .. А щоб він точно при-

йшов- можна відправити йому лист до Лапландії - 

Santa Claus, Arctic Circle, 96930, Rovaniemi, Fin-

land. Є навіть таке свято - Міжнародний день пос-

лань Дідові Морозу .. 

Пишіть красиві новорічні листи для Діда Мороза і 

пам'ятайте, що щирі бажання завжди виконуються! 

 

   

Ілля Оболенцев.  



Створи красу власноруч! 
Як зустрінеш Новий рік-так його і проведеш. А щоб 

настрій був новорічним- треба його створити! Ось і 

перетворюється наша школа-кожен клас прикрашає 

кабінети, коридори, щоб створити новорічний на-

стрій. 

Традиція прикрашати оселю до Нового року зустрі-

чається в історії ще в кінці середніх століть. А вже в 

XVI столітті мода на прикрашені ялинки поширила-

ся повсюдно. В якості прикрас в той час використо-

вувалися яблука (сьогодні це кулі), які символізува-

ли «заборонений плід», свічки, фігурки з вафель 

(нагадували прісні хлібці для причастя) і обов'язково 

зірка на верхівці. Цікаво, що до середини XVIII сто-

ліття ялинкові прикраси були їстівними. Пізніше на 

ялинку стали вішати ще горіхи, солодощі, фрукти. 

Уже до кінця XVIII століття з'являється мішура, кві-

ти з паперу, фігурки з латуні у вигляді янголят, фей і 

т.д., позолочені ялинові шишки і ін. Ялинкові прик-

раси стають більш яскравими, ялинка виглядає оша-

тно. Тільки в 60-ті роки ХХ століття з'являються 

електричні гірлянди. 

Спочатку вони були 

примітивними: оздоб-

лені в різні кольори ку-

льки з лампочками, під-

ключені до проводу, 

який працював від розе-

тки. Про мигаючі гірля-

нди в той час не було й мови. 

                             Шведун Михаїл 

В гості до малят 
Продовжуємо працювати з підшефними.   

Уся малеча з нетерпінням чекає солодощів та по-

дарунків від Святого Миколая.  

І ось 18 грудня учні 6а класу відвідали своїх під-

шефних та привітали їх зі святом.  

 

Лунали пісні, вірші, вітан-

ня.  

А ще малята дізналися хто 

ж такий Святий Миколай. 

 

На щастя, Миколай цього 

року прийшов до дітлахів без різочок, тож ніхто 

не лишився без подарунка. ;)  

А на порталі шкільної преси пропонуємо для пе-

регляду відеозвіт.  

  

 

 

Шведун Михаїл 

 

 



Зимові свята 
Напевно, немає такої дитини, яка б не чекала зимо-

вих свят. Пропоную трішечки до них підготувати-

ся :) 

День Святого Миколая Чудотворця відзначається 19 

грудня. Святий Миколай є одним з найбільш шано-

ваних на Україні святих. Зимовий Микола особливо 

опікується знедоленими, хворими. До нього посила-

ють молитви землероби, скотарі та рибалки, яких, до 

речі, він рятує від всяких небезпек на воді. Особливо 

доброзичливе ставлення до Миколи виражається в 

розповідях про подорожі св. Миколи зі святим Кась-

яном, в яких, на відміну від Касьяна, він зображуєть-

ся заступником та захисником усіх кому потрібна 

його допомога. Саме тому у Миколи два дні в році, а 

день св. Касья-

на відзна-

чається лише 

раз на 4 роки. 

Загляньте 

вранці під по-

душку- напев-

но Микола за-

лишив вам по-

даруночок;) 

 

Різдво Христове відзначається 7 січня. Найголов-

нішою стравою на столі цього вечора є, безумовно, 

кутя. Рецептів її приготування існує декілька. 

Різдвяна кутя го-

тується з пшениці, 

меду, горіхів і ін. 

Протягом усіх 

свят, аж до Хре-

щення кутя повин-

на стояти на найпо-

чеснішому місці в 

Вашій оселі. Прий-

нято на Багату 

кутю поминати 

душі померлих родичів. 6 січня після першої зірки 

настає Святий вечір, вся сім'я збирається за столом. 

Після закінчення вечері діти несли обід до своїх хре-

щених, дорослі готувалися до вечірньої церковної 

служби. А після служби починалася Коляда Ватаги 

дітей йшли в будинку колядувати, а господарі обда-

ровували їх солодощами. А кількість залежало від 

того, наскільки сподобаються господарям колядки 

 

Коляда, Коляда 

В нашу хату загляда. 

Коляда, Коляда 

Людей добрих звеселя. 

Коляда, Коляда 

Землю нашу зогріва.  

 

Василя. Новий рік - відзначається 14 січня. Вечір 

Нового року дає можливість хлопцям, які не 

встигли засватати собі наречену повторити спро-

бу і створити собі сім'ю. Але для цього потрібно 

застати дівчину вдома, а це дуже важко, так як по 

селу вже ходять дівочі ватаги щедрувальників. 

Щедрувати дівчата могли лише під вікнами бу-

динків і тільки ближче до кінця Щедрого вечора, 

тобто до опівночі. Зазвичай щедрівки містять по-

бажання гарного врожаю, приплоду худоби, доб-

рого роїння бджіл, миру і благополуччя в родині. 

Як і в колядках, в щедрівках висловлюють поваги 

до господарів будинку і до всієї сім'ї. Традицій-

ний приспів майже будь-якої щедрівки - «Щедрий 

вечір, добрий вечір добрим людям на здоров'я!» 

Народні щедрівки надихали багатьох поетів і ком-

позиторів. Наприклад, пісня «Щедрик» в обробці 

українського композитора Миколи Леонтовича 

відома у всьому світі. Вона була переведена на 

англійську мову під назвою "Carol of the Bells". 

Ви могли чути «Щедрик» навіть в голлівудських 

фільмах - наприклад, «Один вдома» і «Гаррі Пот-

тер». 

 

 

Ілля Оболенцев 

Радуйся, 

Ой, радуйся, земле, 

Ясен світ за-

світився! 

На синім небі  

Зіронька стала,  

По всій Вкраїні 

Звістку  подала. 

 

Що в Віфлеємі,  

В  стайні  низенькій,  

Дитя  родилось  —  

Ісус маленький. 

 

Ісус родився,  

Ручки складає,  

Всіх засмучених  

Радо вітає. 

 

Тож перестаньте  

Вже сумувати,  

Вкраїнські хлопці,  

Дівчата  й хлопці,  

Всі  поклонімся, 

В добрій надії  

Богу молімся. 

 

Щоб ми діждали  

Кращої долі,  

Щоб розквітали,  

Як квітки в полі. 

 

Маленький Ісусик  

не спить, не дрімає,  

Своїми руками усіх обіймає — 

І нашу хатину, і нашу родину,    

І всю Україну. 

Христос ся рождає! 

Щедрик, щедрик, 

щедрівочка,  

Прилетіла ластівочка, 

Стала собі щебетати, 

Господаря викликати: 

-Вийди, вийди, господарю, 

Подивися на кошару, 

Там овечки покотились, 

А ягнички народились. 

В тебе товар весь хороший, 

Будеш мати мірку грошей. 

Хоч не гроші,то полова, 

В тебе жінка чорноброва. 

Щедрик, щедрик, щедрівоч-

ка, 

Прилетіла ластівочка.  



 Крутий відпочинок  
   
Перший семестр закінчено! Як же відсвяткувати 

цю подію? Рекомендуємо вам з власного досвіду. 

Лазертаг весела гра - військово-тактична гра в 

якій гравці уражаються променями ІК світла, без 

фізичного удару на велику відстань. При попадан-

ні в гравця він відчуває віброудар від обладнання, 

лунає світлозвуковий сигнал поранення гравця. 

При попаданні в гравця ви бачите навіть здалека 

світлову індикацію і чуєте звук поранення. Якщо 

у гравця закінчилися ігрові життя відповідно сце-

нарію гри ,  обладнання відключиться (не стріля-

тиме) і включитися спеціальна світлова сиг-

налізація вибулого гравця. 

 Простими словами лазертаг- це військово-

тактична гра без синців, дозволяє реалізувати 

«круті» сценарії ,використовуючи практично будь

-яку, навіть заздалегідь не продготовлену (дику) 

територію. 

 Завдяки відсутності травм (на відміну від пейнт-

болу і тим більше страйкболу) цей спорт знайшов 

широке поширення не тільки серед дорослих, але 

і у дітей. Діти беруть участь в лазертаг з 6 років, а 

виконують дорослі вправи і складні маневри вже з 

11 років. Лазертаг розвиває роботу в команді, лі-

дерські якості, проявляє характер гравців в склад-

них і майже безвихідних ситуаціях, креативне ми-

слення і т.д. 

З групою гравців завжди працює інструктор він 

розподіляє гравців на команди, задає сценарії 

ігор. 

Саме таке свято подарували нам батьки в кінці 

семестру. Дві з половиною години пролетіли як 

одна мить. Ми навіть з батьками позмагалися, а 

вони, звісно, виграли в нас) 

 

Тож , якщо ви досі не знаєте, що це за гра– впе-

ред, за новими враженнями, і гарного вам відпо-

чинку! 
 

 

 

Михаїл Шведун 
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