
   

  3 березня - день народження хо-

кею  
   

Вчора на тренуванні з хокею я дізнався новину про те, що 3 бере-

зня - день народження хокею. 

У Канаді був зіграний перший матч з хокею саме цього дня у 1875 

році. 

Для тих, хто не знав: Хокей з шайбою - командна спортивна гра 

на льоду, яка полягає в протиборстві двох команд на ковзанах, 

які, передаючи шайбу ключками, прагнуть закинути її найбільшу 

кількість разів у ворота суперника і не пропустити в свої. Перема-

гає команда, що закинула найбільшу кількість шайб у ворота су-

перника. 

3 березня 1875 року в Монреалі на катку «Вікторія» було прове-

дено перший хокейний матч, інформація про який була зафіксо-

вана в Монреальської газеті «Montreal Gazette». Кожна з команд 

складалася з дев'яти осіб. Грали дерев'яної шайбою, а захисну 

екіпіровку запозичили з бейсболу. 

Вперше на льоду поставили хокейні ворота. 

У 1877 році кілька студентів монреальського університету Макгіл-

ла винайшли перші сім хокейних правил. У 1879 році зробили гу-

мову шайбу. У 

1885 році в Мо-

нреалі була за-

снована Люби-

тельська хокей-

на асоціація. 

У 1900 році на 

воротах з'явила-

ся сітка. Згідно з легендою, канадець Френсіс Нільсон пристосу-

вав на ворота рибальську мережу. 

Завдяки цій новинці припинилися суперечки про те, забитий гол 

чи ні. Металевий свисток судді, від холоду прилипає до губ, замі-

нили дзвіночком, а незабаром і пластмасовим свистком. Тоді ж 
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Перша професійна хокейна команда була створена в 

Канаді в 1904 році. В цьому ж році хокеїсти перейшли 

до нової системи гри - «шість на шість». 

Було встановлено стандартний розмір майданчика - 

56 × 26 м, який з тих пір мало змінився. Через чотири 

сезони сталося повне розділення на професіоналів і 

любителів. Для останніх заснували Кубок Аллана, 

який розігрується з 1908 року. 

Його власники згодом представляли Канаду на чемпі-

онатах світу. 

А у нашому Запоріжжі День Народження Хокею, та і 

взагалі усі свята, наша команда Аврора святкувала 

тренуваннями на ковзанці. 

Ми на нашому «святковому» тренуванні, як зазвичай, 

спочатку розім’ялися: швидкий старт з місця, гальму-

вання, ведення та передача шайби, кидки шайби з рі-

зних відстаней, а потім грали у Хокей. 

Для мене, як і для всієї нашої команди, Хокей –це яс-

кравий і темпераментний спорт. Але для нас це 

спорт, а не свято. 

Тому більшість моїх хокейних друзів надіслали в 

«вайбері» картинки з веселими вітаннями. Краще ми 

витратимо сили на тренування, добре зіграємо гру й 

виграємо в чемпіонаті. 

У нашій 

команді 

займа-

ються ді-

ти дуже 

різного 

віку. До-

речи, є 

дитяча и доросла команди Аврора. Як ви зрозумілі я 

в дитячий команді. 

В дитячій команді – три групи: 1 старші 2005-2008 рр, 

середні 2009-2013 рр і малюки молодше 2014 року. 

Це зроблено для зручності тренувань. 

Ви здивуєтеся, у нас в команді є і жіночий колектив. 

Нарівні з хлопцями грають аж 3 дівчини. Шайби заби-

вають майже кожної гри і дуже добре грають. 

Я можу сказати на власному досвіді що в справжню 

чоловічу гру можуть грати і дівчата. 

Бажаю всім спортивних успіхів і в хокеї та в інших ви-

дах спорту. 

 Грайте у хокей! 

Автор: Орест Нікулін 

3 березня — всесвітній день пись-

менника 

Саме тому в цьому випуску газети хочеться розказати 

читачам про дитячого письменника Анатолія Костецько-

го.  Стороженко, Шепелев Георгій Іванович, Зарва Вале-

нтин Михайлович.  

«Вітаю вас, мої славні і хороші книголюбчики та казкоз-

навчики…», цими слова-

ми майже кожного ран-

ку упродовж кількох ро-

ків вітав, як ніхто по сво-

єму, слухачів популярної 

радіопередачі «Пригоди 

славнозвісних книг» 

Анатолій Георгійович Ко-

стецький. Усе, що напи-

сане цим письменни-

ком, неймовірно цікаве, 

вигадливе, веселе і ду-

же-дуже близьке кожно-

му з дітей. А все це то-

му, що Анатолій Косте-

цький вмів ніби не виходити з віку своїх героїв — бути 

або ж ровесником читача, або ж не набагато за нього 

старшим. Так добре він знав і відчував той світ, у якому 

вчаться, мріють, дружать і бешкетують герої його приго-

дницьких повістей і віршів. «4. Костецький справжній 

дитячий письменник, як то кажуть, від Бога. Причому ці-

лком оригінальний, ні на кого не схожий», — справед-

ливо зауважив свого часу добре відомий дітворі Всево-

лод Нестайко. 

Народився А. Г. Костецький у Києві в сім’ї вчителів. Про 

своє дитинство розповідає з гумором: «Дитинство було 

важке: класний керівник тато; «нормальні» діти після 

школи відпочивали від учителів, а в школі від батьків а у 

мене вчителі і вдома, і в школі…». У п’ять років хлопець 

сам читав і писав, навчився грати в шахи й плавати. Від-

тоді не розлучався зі спортом, книгою, пером. Ще в ди-

тячому садку, коли його, малого, дорослі запитували 

«Ким ти хочеш бути?», він упевнено відповідав: 

«Письменником!» І через багато років, коли Богдан Ча-

лий запитав вже відомого тоді літератора Анатолія Кос-

тецького: «Не шкодуєте, що стали дитячим письменни-

ком?», він відповів: «Тільки дитячим! Нас, дитячих, чи-

татиме мінімум два покоління. Адже батьки передають 

своїм дітям те, що їм подобалося в дитинстві. Читати-

муть власним дітям літературу, яка колись припала їм 

до серця» 



Анатолій Костецький — автор понад п’ятдесяти поетич-

них і прозових книжок: «А метеликам весело», «Весняні 

дарунки», «Все про мене», «Лист до птахів», «Де літо 

живе?», «Батьки нас не розуміють», «Бюро знахідок», 

«Постукай у моє вікно», «Все — 

як насправді», «Суперклей 

Христофора Тюлькіна, або Вас 

викрито — здавайтесь!», 

«Мінімакс — кишеньковий 

дракон, або День без батьків», 

«Мої та твої таємниці» та ін-

ших.  

Твори А. Костецького перекла-
дено російською, молдавсь-
кою, чуваською, польською, ні-
мецькою, угорською та іншими мовами. Чимало їх є в 
підручниках для молодших школярів. Поет і сам багато 
часу віддавав перекладам з англійської, німецької та 
деяких слов’янських мов. Він є автором статей з питань 
теорії, історії та критики дитячої літератури. 

Талановиті твори А. Г. Костецького та його лицарське 

служіння дитячій літературі відзначено літературними 

преміями імені М. Трублаїні, імені О. Копиленка та одні-

єю з найвищих літературних нагород України — премі-

єю імені Лесі Українки за літературно-мистецькі твори 

для дітей та юнацтва.  

 https://onlyart.org.ua/biographies-poets-and-writers/

kostetskyj-anatolij-biografiya/ 

Карантин: що потрібно 

знати.  
Гадаю, що, вже всім давно відома інфор-

мація про пандемію Коронавіруса або 

COVID-19. 

Саме, тому був оголошений карантин. 

Пандемія COVID-19 - пандемія коронави-

русной інфекції COVID-19. Пандемія по-

чалася з виявлення в кінці грудня 2019 

року в місті Ухань провінції Хубей 

центрального Китаю перших випадків 

пневмонії невідомого походження у місцевих жителів, 

пов'язаних з місцевим ринком тварин і морепродуктів 

Хуанань. 

30 січня на засіданні комітету з надзвичайних ситуацій 

ВООЗ спалах нового коронавируса була визнана над-

звичайною ситуацією у сфері охорони здоров'я, що має 

міжнародне значення. 11 лютого 2020 року захворю-

вання отримало назву нового Коронавірусне захворю-

вання (COVID-2019). 

11 березня 2020 року ВООЗ оголосила, що спалах набу-

ла характеру пандемії, а 13 березня - що її центром ста-

ла Європа.   

 

Дистанційне навчання - ось що стало важливим рятів-

ником, не тільки від нудьги, а й від деградування.  

Для уникнення, зараження COVID-19 всім бажано си-

діти вдома, а особливо людям похилого і дітям.Жаль, 

звичайно, що більшість учнів не розуміють важливос-

ті цього карантину, і продовжують гуляти. Але, чим 

же займатися крім навчання? Цим питанням зада-

ються всі, хто слідував рекомендаціям і все таки зали-

шився вдома. Мені, здається, це вдалий час для того 

щоб закінчити розпочаті раніше справи. Також, мож-

на спробувати почати нову справу або знайти нове 

хобі, гарненько відпочити, начисто прибратися в сво-

їй кімнаті, почитати книгу, подивитися класний сері-

ал.  

Учні 7-А класу поділилися тим, чим вони займалися 

на карантині і чим планують займатися далі.  

«На карантині, я не тільки робила уроки, а й, нарешті, 

почала читати книгу, знайшла класний серіальчік, ви-

спалася і зайнялася спортом.» - сказала Калашник Лє-

ра. 

 «Чим я займалася і буду займатися? Напевно, розви-

тком, особисто я на карантині зайнялася в'язанням, я 

зв'язала декілька пов'язок, великий плед. Планую 

продовжувати в'язання, до тих пір, поки не закінчить-

ся нитки. »- так сказала Карпенко Марія.  

 

Рекомендації, для підтримки імунітету, та уникнення 

зараження. Для зменшення ризику зараження необ-

хідно:  

-регулярно оброб-

ляти руки спирто-

вмісних засобом 

або мити їх водою 

з милом  

-під час кашлю або 

чхання прикривати 

ніс і рот серветкою 

або місцем ліктьо-

вого згину  

-уникати тісних контактів (триматися на відстані не 

менше 1 метра) з людьми, у яких спостерігаються 

симптоми застуди або грипу  

- регулярно провітрювати приміщення. 

Бережіть своє здоров'я та здоров'я блізкіх. Залишай-

тесь вдома!  

                                             Автор: Калашник Лєра 

 

 



 

Чим зайнятися на карантині? 

 
Краща десятка книг для 
підлітків  

1.Сьюзен Коллінз «Голодні 
ігри»  

2. Джон Грін «Винні зірки»  

3. Харпер Лі «Убити пересмішника»  

4. Дж. К. Роулінг серія про Гаррі Поттера  

5. Джордж Оруелл «1984»  

6. Анна Франк «Щоденник Анни Франк»  

7. Джеймс Боуен «Вуличний кіт на ім'я Боб»  

8. Дж. Р. Р. Толкієна «Володар кілець»  

9. Стівен Чбоскі «Добре бути тихонею»  

 Що можно подивитися          Чим зайнятися ще? 

 вдома?                                         

1."Зараження"                                   1.Кулінарія 

2."Дістати ножі"                                2.Малювання 

3."Ford проти Ferrari"                      3.Рукоділля 

4."13 причин чому"                         4.Хоббі та хендмейд 

5."Чужинець"                                   5.Віртуальні музеї 

6."Мені це не подобається"         6.Онлайн-концерти                                                                     

7."Дуже дивні справи"                   7.Влаштуйте вечірку 

8."Грімм"                                            з друзями онлайн.  

9."Рівердейл"                                    8.Онлайн-освіта      

10."Милі ошуканки"                        9.Домашній спорт 

                                                              10.Випийте чай                                                              

                                                              

8 березня - день чарівних жінок 
8 березня - це такий 
чарівний день, коли 
ми можемо відчути се-
бе  справжніми красу-
нями, коли чоловіки 
дарують нам свою ува-
гу, квіти, цукер-
ки,коштовності.   В на-
шій школі стало доб-

рою традицією вітати весь 
жіночий колектив святко-
вим концертом. В ньому 
прийняли участь дошкіль-
нята з ніжним танком, дів-
чата середньої та початко-
вої ланки заспівали гар-
них пісень , сестри Ластів-
ки показали дивовижний 

акробатичний номер, учениця 11 класу Софія Мєзєн-
цева заспівала чарівну пісню.  

Гороскоп на 

квітень 

Гороскоп на місяць: 

Лев, Овен, Діва  

Для представників цих 

сузір'їв квітень 2020 року 

вдалим. Вони зможуть 

втілити в життя багато що із задуманого. Однак їм вар-

то берегти здоров'я, оскільки зараз висока ймовірність 

хвороб. Крім того, дуже важливий емоційний фон, то-

му уникайте стресів.  

Гороскоп на місяць: Водолій, Рак, Скорпіон, Козеріг 

Цим знакам варто запастися терпінням, оскільки на їх 

шляху буде безліч труднощів. Однак вони звикли зна-

ходити вихід з будь-яких ситуацій, тому і зараз у них 

все вийде. У квітні важливо уникати сварок з близьки-

ми і приділяти багато уваги фізичній культурі, а також 

зовнішнім виглядом.  

Гороскоп на місяць: Стрілець, Близнюки, Телець 

Представникам цих знаків доведеться пережити 

фінансові труднощі. Для деяких вони виявляться до-

сить значними, тому вже зараз переглянете свої витра-

ти і уникайте великих покупок. Збирайте гроші - це до-

поможе пережити кризу. 

Гороскоп на місяць: Рак, Риби, Терези  

Ваші плани можуть бути зруйновані, але ви вийдете з 

ситуації з гордо піднятою головою. Не бійтеся просити 

поради у друзів, оскільки ваші проблеми не такі 

серйозні, як вам здається, і погляд ззовні буде до речі.  

                                                                     Редколегія Кристал: 

                                                       Т.П. Давиденко            В.Калашник 

                                                       П. Давиденко               О. Нікулін 

                                                        М. Карпенко              І. Мелешко 

 

Учениці 7—А класу показали комедійну сценку 

про кумоньок.  Час концерту сплинув дуже швид-

ко. Також в школі 

була організована  

виставка творчих 

робіт мам та ба-

бусь учнів школи. 

Їм було чим нас 

здивувати! Наші 

матусі — справжні 

майстрині!  Тож вітаємо всіх жінок, матусь, ба-

бусь, сестричок зі святом та бажаємо весняного 

настрою на весь рік! 

                                               Автор Калашник Лєра 


