
Моя країна– Україна! 
День соборності України - державне свято, що від-

значається 22 сі-

чня. Він був 

встановлений 

відповідно до 

указу Президента 

України № 42/99 

від 21 січня 1999 

року, на честь 

дня проголошення в 1919 році Акту возз'єднання 

Української Народної Республіки (УНР) і Західно-

Української Народної Республіки (ЗУНР) в єдину 

українську державу. 

 У січні 1918 року була створена Українська 

Народна Республіка (УНР), а на територіях, що вхо-

дили до складу Австро-Угорської імперії, була 

утворена Західноукраїнська Народна Республіка 

(ЗУНР).  У грудні 1918 року лідери двох дер-

жав у Фастові підписали передоб'єднувальний дого-

вір. 22 січня 1919 року цей договір, що увійшов в 

історію як Акт «Злуки» (Велика Злука) - акт об'єд-

нання українських земель, 

був оприлюднений в Києві 

на Софійській площі. 

Хоча державі в той час не 

вдалося зберегти єдність і 

незалежність, Акт «Злуки» 

став реальним втіленням 

вікової мрії українців про 

свою суверенну держа-

ву.Єдиною Україна пробула 

недовго: важкий економіч-

ний і військовий стан, взає-

мна недовіра політиків при-

звели до катастрофи. Вже 

через кілька місяців після 

проголошення Возз'єднання 

більшовики зайняли Київ, 

Східну Галичину окупували поляки, а Закарпаття - 

Чехословаччина. 
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  Але, хоча Акт «Злуки» 1919 року виявився декла-

ративним, ідея соборності продовжувала жити. На 

початку 1990-х років, в період руху за відродження 

незалежної України, вона отримала новий розви-

ток. Так, в 1990 році в цей день мільйони жителів 

України вишикувалися в живий ланцюг від Києва 

до Львова, відзначаючи День соборності. 

З тих пір щороку, 22 січня, на вулицях Києва та 

інших міст проходять різні масові та урочисті за-

ходи.  До речі, ідея соборності бере свій початок 

від об'єднання давньоруських земель навколо кня-

зівського престолу в Києві, а її філософське корін-

ня сягає часів Візантії. Протягом віків її практич-

ним втіленням займались українські гетьма-

ни Богдан Хмельницький, Іван Мазепа, Петро До-

рошенко, Пилип Орлик. У XVIII — початку XX 

ст., коли українські землі були поділені між сусід-

німи державами: Польщею, Московією,  Румуні-

єю, Австро-Угорщиною, ця ідея знайшла своє ві-

дображення у працях найкращих вітчизняних мис-

лителів, оскільки для боротьби за свої національні 

інтереси Україні була вкрай важливою територіа-

льна єдність.  

У багатьох містах України ( і в Запоріжжі також) є 

вулиці, названі на честь Дня соборності України . 

 

За матеріалами https://uk.wikipedia.org/ 

Михаїл Шведун 

Фотографія  

«Акта Злуки»  

(Фото: wikipedia.org)  

Фото випуску: “Єднаймося!” 



День Соборності України 
Без успішної людини нема успішної країни! Головна 

визначна січнева дата для країни – День Соборності. 

У нашому класі до цієї дати пройшов ряд цікавих 

заходів. Отже,       

Забудеш рідний край – твоє всохне коріння. 

П. Тичина 

До Дня Соборності в нашому класі відбулася цікава 

та пізнавальна подія. Наш класний керівник, Ман-

дзій Надія Федорівна, підготувала для нас розважа-

льно-пізнавальний конкурс про нашу рідну Україну. 

Весь клас брав активну участь в цьому конкурсі. Ми 

пригадували значущі історичні події, згадували ви-

датних українських діячів. За допомогою фото, по-

дорожували мальовничими куточками нашої країни 

та визначали місцезнаходження визначних пам’яток. 

Розбиралися в народних святах та традиціях. А та-

кож співали українських пісень. Це був один з най-

цікавіших та незвичайних уроків. 

Працюємо з малюками 
Все починається в житті з малого... Дуже важливо 

вже змалечку вчити дітей бути справжніми громадя-

нами своєї рідної країни. З нагоди Дня Соборності 

учні 6а класу відвідали своїх підшефних другоклас-

ників та розповіли їм про це свято, в ігровій формі 

дізналися, чи добре дітлахи знають свою країну, за-

кликали бути справжніми патріотами та захисника-

ми країни. 

Історичні змагання 
Історія – наші корені. Без них не можливе життя 

сьогодні і в майбутньому.  

М. Амосов  

Будь-яка наука повинна працювати на майбутнє, 

спрогнозувати його, зрозуміти загальний напря-

мок розвитку суспільства, знати вектор руху. 

Ви запитаєте, яке ми маємо до цього відношення?  

Ось дивіться, історія – це велике зібрання фактів і 

аналогій, знання яких може дати надію, що можна 

скорегувати своє справжнє і уникнути майбутніх 

помилок. 

В далекому 1919 році подія, якій присвячено День 

Соборності, стала понад важливою для України. 

Так ось, в честь свята, в нашій школі пройшов 

конкурс-змагання 

на знання історії та 

визначних місць 

нашої країни. В 

конкурсі брали 

участь учні нашого 

класу. Змагалися 

ми з учнями пара-

лельних шостих 

класів. Нашу ко-

манду представля-

ли Шведун М., 

Крицький М., Ос-

тапко Т., Оболен-

цев І. та Лебедин-

ська Д. Нам довелося згадати визначних людей, 

визначні події пов’язані з Україною. Особливо 

цікавим завданням було назвати народні свята 

переглянувши фото. Також ми по фото називали 

визначні місця та їх місцезнаходження. Було дуже 

цікаво. А також виявилось, що наша команда не 

досить досконало знає свою країну. Ми вибороли 

трете місце. Хоча, потрібно відмітити, що не було 

жодної підготовки. Сподіваюся, що сьогоднішній 

конкурс змусить наших учнів з більшою увагою 

поставитись до вивчення історії своєї країни, бо 

успішна країна починається з успішної людини. А 

успішної людини без знань не буває.. 

 Шведун Михаїл 

Оболенцев Ілля 



Квиток до успіху 
На якомусь етапі життя всі ми неодмінно задаємо 

собі це питання: «Що ж успіх означає для мене?» - 

навіть якщо це питання залишається в нашій свідо-

мості всього на кілька хвилин! Однак якщо ми не 

замислимося над цим питанням глибоко, то швидше 

за все ми просто будемо сліпо слідувати ідеям інших 

і жити чужими мірками успіху, які, як правило, ми 

дізнаємося ще в дитинстві і переносимо їх потім в 

своє доросле життя. 

Звичайно, для кожної людини поняття успіху може 

відрізнятись. Для когось успіх- це можливість довес-

ти усім навколо свою значущість, а для когось- мож-

ливість просто ходити на уроки після важкої хворо-

би. 

Ми вирішили дізнатися, що означає успіх для наших 

однокласників.  Про свій крок до успіху розповіда-

ють Дар'я Лебединська та  Ілля Оболенцев. 

 

Уже больше трёх лет я занимаюсь в коллективе 

школы современного и 

восточного танца 

"Ассорти". Кто-то может 

подумать, что танцы– это 

легко, но могу вас заве-

рить, что это далеко не 

так. Занятия отнимают 

много сил, и к  трениров-

кам нужно подходить 

очень серьезно и ответст-

венно. Но все приложен-

ные усилия компенсиру-

ются теми эмоциями, ко-

торые ты получаешь на 

сцене. Я очень часто при-

нимаю участие в концер-

тах, соревнованиях, и ка-

ждый раз– это событие, 

заставляющее волновать-

ся, кажется, что ты впер-

вые выходишь на сцену. 

А аплодисменты– это и 

есть тот шаг к успеху, ко-

торый ты делаешь! 

Дар'я Лебединська 

Если ты знаешь, как защититься, то ты в безопас-

ности! Так я считал сначала, когда пришел в зал. 

Теперь я занимаюсь айкидо для самосовершенст-

вования.  

      Хожу в зал  уже 

больше двух лет. За 

это время я достиг уро-

вня 6 Кю.  Два раза в 

год мы сдаем экзаме-

ны. Это возможность 

показать, какого уров-

ня мы достигли. При 

успешной  сдаче экза-

менов на семинарах 

мы получаем грамоту и 

следующий  по рангу 

пояс. Но, бывает, про-

водятся и соревнования.  В этом году прошло со-

ревнование по  борьбе в разделе сумо,  я занял 

второе место в своем весе. Состязание проводи-

лось между разными клубами города. У каждого 

участника оказались разные техники выполнения 

захватов и бросков. Мы увидели недочеты в сво-

их навыках и вместе разбирали их по окончании 

семинара. Думаю, всем нужна практика айкидо. 

Подобный спорт организует человека, поэтому 

занятия айкидо полезны не только взрослым, но и 

детям. 

Айкидо - современное японское боевое искусст-

во, созданное Морихэем Уэсибой как синтез его 

исследований боевых искусств, философии и ре-

лигиозных убеждений. Чаще всего айкидо пере-

водят как «путь слияния с жизненной энергией» 

или «путь гармонизации духа» Целью Уэсибы 

было создание такого искусства, практики кото-

рого смогли бы защитить от травм не только себя, 

но и нападающего. Техники айкидо базируются 

на слиянии с атакой противника, перенаправле-

нии энергии атакующего и заканчиваются боле-

вым захватом или броском.Сегодня айкидо встре-

чается во всём мире в виде нескольких стилей, с 

широким диапазоном толкования техник и сме-

щением акцента к разным его областям. Однако 

все их объединяют принципы, сформулированные 

ещё Уэсибой, включающие и заботу о нападаю-

щем.   

Ілля Оболенцев 



 Як стати успішним  
У багатьох успішних людей, що реалізують свої 

цілі і свій потенціал, можна виділити загальні ри-

си, які відрізняють їх від інших. Чим успішна лю-

дина відрізняється від неуспішної?  

1. Успішна людина шукає можливості, неуспішна 

– відмовки і все нові перешкоди. 

Візьмемо таку ситуацію – брак грошей. Успішна 

людина буде шукати можливості заробити, знан-

ня, як керувати грошима; неуспішний – причини, 

чому він не може запрацювати в «цій» країні. 

2. Успішна людина діє, неуспішна відкладає дію 

на потім. 

Успішний діє, незважаючи на лінь, страх, незнан-

ня. Неуспішний постійно накопичує знання, які не 

застосовує, весь час чекає сприятливого моменту, 

а він все ніяк не настає. 

Як влучно підмітив один мудрий чоловік: «Літо – 

мертвий сезон і пора відпусток, осінь – пора відп-

равляти дітей до школи, зима – новорічні каніку-

ли, весна – початок дачного сезону. А краще жити

-то коли? » 

3. Успішний прагне до більшого, ніж він є зараз, 

неуспішний воліє, щоб залишався статус кво. 

«Тоді не міг, а зараз зміг», – внутрішній діалог 

успішної людини. «А навіщо? І так зійде », – вну-

трішній діалог неуспішної людини. 

4. Успішний впаде і знову підніметь-

ся, неуспішний боїться впасти, зробити помилку, 

а якщо падає, то вже не прагне піднятися. 

У біографіях знаменитих людей часто можна про-

читати про моменти поразки, серйозних втрати. 

Це своєрідний момент істини, поведінка в якому і 

визначає успішність людини. 

5. Успішний – самовмотивований, неуспішним 

потрібна мотивація ззовні. 

Як правило, успішний мотивований азартом, ба-

жанням довести свою силу, щирим інтересом до 

самої діяльності. Неуспішного треба постійно мо-

тивувати матеріальними благами, схваленням 

оточуючих. 

6. Успішний ризикує, неуспішний боїться ризику-

вати. 

На щастя чи на жаль, життя непередбачуване, і в 

найкращий план можуть втрутитися несприятливі 

обставини. Успішна людина розуміє це і робить 

крок у невідомість. 

7. Успішний терплячий, готовий довго йти до 

своєї мети, неуспішний хоче все і відразу. 

Хтось із великих сказав: «Геній – це 1% везіння 

і 99% наполегливої праці». 

8. Успішний не боїться відмов, неуспішного від-

мови вибивають з сідла. 

«Життєвий успіх людини визначається кількіс-

тю« незручних розмов», які він витримав», –

 Тімоті Ферріс. 

9. Успішний вірить в себе, неуспішний вірить 

словам інших про себе. 

Показовим у цьому сенсі психологічний експе-

римент: за змовою всі учасники називали квад-

рат колом, і тільки один учасник, який не знав 

про змову, стверджував зворотне. Більшість лю-

дей, що не знали про змову, через деякий час 

погоджувалися з загальною точкою зору. 

10. Успішний слідує поклику великої 

мрії, гідної мети в житті, неуспішний переслідує 

дрібні цілі. 

Історії відомо чимало прикладів, коли справж-

ній успіх приходив до тих, хто обирав недосяж-

ну на перший погляд мету, яка значно переви-

щувала їх можливості на момент вибору. 

Кожна людина може стати успішною, якщо за-

хоче і розвине в собі необхідні якості. 

 

БУДЬТЕ УСПІШНИМИ! ВИ ЗМОЖЕТЕ! 

Шведун Михаїл 
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