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   Український народ вміє не тільки 

гарно працювати, але й відпочива-

ти. Саме тому, мабуть, у нас стіль-

ки різноманітних свят, особливо в 

січні. Не дивно, що іноземці диву-

ються з нас: як це двічі зустрічати 

Новий рік?  

   От і ми вирішили з'ясувати, чому 

у нас два Нових роки. 

    Ця цікава традиція, за даними 

проекту DilovaMova.com, прийшла 

до нас з 1918-го року і початку ста-

новлення колишнього Радянського 

Союзу, коли в новій країні на хвилі 

глобальних змін були порушені й 

питання календарного літочислен-

ня. Поява цього неофіційного на-

родного свята пов’язано з розбіжні-

стю юліанського (старого) і григо-

ріанського (нового) календарів, яке 

складає рівно 13 днів. Система ста-

рого стилю літочислення, котра 

будувалася на Юліанському кален-

дарі була розроблена олександрій-

ськими астрономами на чолі зі зна-

менитим вченим тих років Созиге-

ном. Цей календар, після його оста-

точної розробки був введений дав-

ньоримським полководцем і імпе-

ратором Гаєм Юлієм Цезарем, на 

замовлення якого і проводилися ці 

ці роботи. Дата введення Юліансь-

кого календаря - 1-е січня 45-го року 

до нашої ери. Саме цей календар зго-

дом і був прийнятий в якості основ-

ного інструменту літочислення в хри-

стиянській традиції, а потім і в пра-

вославній. До цих пір Православна 

Церква веде підрахунок всіх основ-

них церковних свят, спираючись на 

Юліанський календар. 

Григоріанська система обчислення 

часу була набагато точніше юліансь-

кого календаря, оскільки давала на-

багато краще наближення до цикліч-

ного обігу Землі навколо Сонця. Да-

тою введення Григоріанського кален-

даря стало 4-е жовтня 1582-го року, 

четвер, який перетворився в п’ятни-

цю 15-го числа цього осіннього міся-

ця. Людина, зусиллям якої ми зобо-

в’язані цьому прогресивному новов-

веденню був главою Католицької Це-

ркви і папою римським Григорієм 

XIII. Від цього і назва даного кален-

даря. 

Традиції. Це те, що відрізняє нас 

від світу тварин. Це те, що дозволяє 

нам передавати накопичені знання з 

покоління в покоління. Традиції бу-

бувають зовсім різні, серед який є і 

хороші, і ті, які вже давно хотілося б 

забути. 

   Продовження традиції відзначати 

Старий Новий рік підкреслюється 

одним незаперечним чинником, а 

саме: вона зародилася в дуже неспо-

кійні часи, в тому числі це були часи 

відвертого гоніння на християн по 

всій країні. Більш того, ця традиція 

змогла їх благополучно пережити. 

Пережити цю суєту, зберігаючи вічні 

цінності. Тому і в цей Старий Новий 

рік ми бажаємо всім миру і благопо-

луччя, любові і правди, здоров’я та 

радості!  

 

      https://www.dilovamova.com  

 

Сію , сію, посіваю 

З Новим роком всіх вітаю! 

Щоб Вам весело жилося,  

Щоб задумане збулося, 

Щоб ніколи не хворіли, 

Щоб нічого не боліло, 

Щоб у праці все горіло 

Та й в кишені шелестіло! 

Щоб, як квіти, Ви цвіли 

Та сто років прожили! 

 

                     Лера Корнієнко 

https://www.dilovamova.com/
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  Кілька  виховних годин ми  прис-

вятили  сторінкам історії України. 

І одну з них—Дню Соборності 

України. Яку ж історію має цей 

день? 

 Українська мрія - єдність, свобода 

і незалежність. Основа державнос-

ті, якої споконвіку намагалися по-

збавити цю прекрасну частину зе-

мель всі її так звані сусіди прикри-

ваючись «високими» інтересами, 

час від часу набувала цілком ясні 

обриси. Так сталося і на початку 

1918-го. У цей січневий місяць у 

запалі революційних змін була 

створена Українська Народна Рес-

публіка, відома як УНР. Більш то-

го на тих територіях, які входили 

до складу колись потужної Австро

-Угорської імперії, була утворена 

оприлюднений в Київській столиці 

на знаменитій Софійській площі. 

ЗУНР - Західноукраїнська На-

родна Республіка. Вже до кін-

ця року, в грудні 1918-го у 

Фастові, з гарячим бажанням 

втілити українську мрію в реа-

лії, лідерам цих двох держав 

вдалося підписати своєрідний 

поєднувальний договір. Цей 

договір увійшов в нашу сучас-

ну історію як «Акт злуки» і 22

-го січня 1919-го року він був 

публічно Набираюча обертів 

машина кривавої диктатури, 

яка прийшла на зміну колиш-

ніх «консерваторів» поспіши-

ла зламати і ці сміливі почи-

нання вільного українського 

народу. Вже буквально через 

кілька місяців більшовики 

увійшли в Київ, Закарпаття 

окупувала Чехословаччина, а 

Східну Галичину - поляки. 

   

 А далі ... 

Акт злуки тоді так і залиши-

вся лише декларацією, але 

народ ніколи не втрачав на-

дію, адже народ, який втра-

тив надію просто зникає. На-

дію, приміром, втратили на-

щадки кривавих диктаторів, 

коли Великий і Могутній 

Радянський Союз - об’єд-

нання, побудоване зовні на 

«нових канонах справедли-

вості», а всередині на крові і 

безглуздих жертвах, звали-

лося, не залишивши після 

себе нічого, що могло б його 

реанімувати. 

   Даша Литовченко  

https://www.dilovamova.com  

 

22-е січня 1990-го року. Мільйони украї-

нців вишикувалися в справжню живий 

ланцюг, що розтягся від Києва до Львова. 

Вони відзначали День Соборності, День 

своєї української єдності та свободи. 

   

 

День пам’яті Героїв Крут 
   Саме цим справжнім героям присвя-

тив вірш П. Тичина. 

Пам'яті тридцяти 

На Аскольдовій могилі 

Поховали їх — 

Тридцять мучнів українців, 

Славних, молодих… 

На Аскольдовій могилі 

Український цвіт! — 

По кривавій по дорозі 

Нам іти у світ. 

На кого посміла знятись 

Зрадника рука? — 

Квитне сонце, грає вітер 

І Дніпро-ріка… 

На кого завзявся Каїн? 

Боже, покарай! — 

Понад все вони любили 

Свій коханий край. 

Вмерли в Новім Заповіті 

З славою святих. — 

На Аскольдовій могилі 

Поховали їх. 

   Ми часто вживаємо слова 

“герой”, “героїзм”, а чи замис-

люємось ми над справжньою 

суттю цих понять?  

  На виховній годині ми перегля-

нули коротенький фільм, прис-

вячений бою під Крутами 29 січ-

ня 1918 року. 

   Звичайно, ми розуміли, як важ-

ко було юнакам, майже дітям, 

багато з яких не мали досвіду 

бойових дій, вступити в бій 

проти добре озброєного біль-

шовицького війська. Але дуже 

важко зрозуміти нам, юнакам і 

юнкам 21 століття, як ці діти 

йшли на смерть з гордо підня-

тою головою, ще й на зло воро-

гам співаючи Гімн України. 

Адже вони так хотіли жити, 

про щось мріяли. І все таки пішли 

на вірну смерть, бо любили Украї-

ну, любили народ і сподівалися, 

що хоч їхня смерть не буде дарем-

ною. Ось це і є справжні герої, які 

не задумуючись віддають найдо-

рожче—життя заради майбутньо-

го.  

    

                  Даша Литовченко 

 

Сторінки історії. День Соборності України 

https://www.dilovamova.com/
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   Ми навчаємось в школі, яка має 

свою багату історію. Ви можете за-

перечити, що ж тут дивного: біль-

шість шкіл теж цим можуть похва-

литися. Ну, що ж, це так. Але далеко 

не кожна школа має свою дитячу 

організацію, а наша школа має—це 

дитячо-юнацька екологічна гро-

мадська організація «Республіка 

Мрія». Перш за все члени цієї ор-

ганізації (а це майже всі школярі, 

крім першачків) опікувалися питан-

нями екології. Згодом було значно 

розширене коло питань. 

   Що ж являє собою ця організація? 

Кожен клас—це місто, яке очолює 

своя адміністрація. Кожне місто має 

свій герб і девіз. А об‘єднує всі міс-

та— рада на чолі з президентом 

“Республіки Мрія”. Президент  оби-

рається на два роки.  

   Ось і зараз наближається час вибо-

рів нового президента нашої респуб-

ліки. І ми, як свідомі громадяни кра-

їни, повинні все зважити і вибрати 

свого президента. Це досить відпові-

дальний крок як для кандидата в 

президенти, так і для нас, виборців. 

Адже президент повинен бути лю-

диною, яка може організувати коле-

ктив і повести його за собою,  уміти 

помічати проблеми і вирішувати їх. 

Отже, дуже скоро ми з вами будемо 

вирішувати долю нашого великого 

колективу.  

   Серед кандидатів, які балотуються 

на посаду президента ДЮЕГО 

«Республіка Мрія»  і наша од-

нокласниця—Єлизавета Олійник. 

  Звичайно,  ми не можемо не сказа-

ти кілька хороших слів про цю лю-

дину, бо вона й справді заслуговує 

на них. Перш за все, Ліза—хороший 

і справедливий друг, а це, як на 

мене, - найкраща риса людини, яка   

  хоче бути керівником, адже  прези-

дент має вирішувати різні питання, і 

дуже важливо, щоб він був справедли-

вим і чесним. 

   Хочете, щоб життя в школі було 

більш веселим і різноманіним, голо-

суйте за Лізу, адже вона не тільки хо-

роший організатор, а ще й дуже арти-

стична і всебічно розвинена осо-

бистість, має багато захоплень, серед 

яких  заняття живописом, рукоділлям, 

грою на гітарі.  

   Як справжній політичний діяч, во-

лодіє кількома мовами (ну, майже во-

лодіє, все ж таки вона ще вчиться 

цьому), штудіює англійську не тільки 

в школі на уроках, а й відвідує курси. 

   Ліза—цікавий співрозмовник, ком-

панійська і комунікабельна людина, а 

це дуже важливо в наш час. 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ось фрагменти  

з її передвиборчої програми 
          Яка  школа вашої мрії? Моя та, в якій кожен знайде 

своє місце і в якій кожному раді. Зараз я прагну доби-

тися своєї мети:  створити школу, до котрої хочеться 

повертатися, школу, в якій учнів об'єднує спільна мета, 

співпраця, взаємодопомога, тому що тільки за таких 

умов кожна особистість може відчути себе вільною і 

впевненою в успіху. 

  Яким повинен бути президент ДЮЕГО «Республіка 

Мрія»?  Я вважаю, це має бути людина –новатор, а 

найголовніше—друг. Друг, котрий завжди уважно вис-

лухає, підтримає і допоможе. 

      Тож пропонуємо всім ознайомитися з передвиборчою 

програмою кандитата в президенти «ДЮЕРО Респуб-

ліка Мрія» Олійник Єлизавети. Ми знаємо, що Ліза—

гідний кандитат, але вибір за вами! 

    Поліна Корабльова 

  

Основні питання передвиборчої програми 
 

1. “Більше тематичних заходів”. Для того, щоб життя школи було яскравим і 

цікавим, пропоную влаштовувати різноманітні свята, вечірки. 

2. “Дні самоврядування”. І раніше проводилися такі дні, тож продовжимо цю 

традицію. Адже вони зацікавлюють і активізують учнів, сприяють набуттю 

корисного досвіду. 

3. “Шкільне меню”. Більшість школярів не харчується в шкільній столовій 

через одноманітність меню. Я буду намагатися вирішення цієї проблеми, а 

також розширенню асортименту продуктів у буфеті. 

4. “Позашкільні заходи.”  В наш час  завдяки інтернету можна спілкуватися з 

друзями, не виходячи з дому. Але значно цікавіше проводити час  разом, 

влаштовуючи спільні перегляди фільмів або різноманітні ігри. 

5. “Щорічні вилазки на природу”. Пропоную щовесни учням середньої і стар-

шої ланки  виходити на природу. 

6. “Допомога тим, хто її потребує”. Пропоную організувати посильну допо-

могу тим, хто її потребує.  

Наш кандидат в президенти 
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что все в жизни должно быть 

гладко.       Подари мне ясное 

сознание того, что сложности, 

поражения, падения и неудачи 

являются лишь естественной 

составной частью жизни, благо-

даря которой мы растем и зреем. 

Напоминай мне, что сердце час-

то спорит с рассудком. 

   Пошли мне в нужный момент 

кого-то, у кого хватит мужества 

сказать мне правду, но сказать 

ее любя!  

   Я знаю, что многие проблемы 

решаются, если ничего не пред-

принимать, так научи меня тер-

пению. 

   Ты знаешь, как сильно мы ну-

ждаемся в дружбе. Дай мне 

быть достойным этого самого 

прекрасного и нежного Дара Су-

дьбы. 

  Дай мне богатую фантазию, 

чтобы в нужный момент, в нуж-

ное время, в нужном месте, мол-

ча или говоря, подарить кому-то 

необходимое тепло. 

  Сделай меня человеком, умею-

щим достучаться до тех, кто со-

всем "внизу". 

 

   

“Молитва” Антуан 
де Сент-Эксюпери   
   Господи, я прошу не о чудесах и 

не о миражах, а о силе каждого дня. 

Научи меня искусству маленьких 

шагов. 

  Сделай меня наблюдательным и 

находчивым, чтобы в пестроте буд-

ней вовремя останавливаться на от-

крытиях и опыте, которые меня 

взволновали. 

Научи меня правильно распоря-

жаться временем моей жизни. По-

дари мне тонкое чутье, чтобы отли-

чать первостепенное от второсте-

пенного. 

   Я прошу о силе воздержания и 

меры, чтобы я по жизни не порхал 

и не скользил, а разумно планиро-

вал течение дня, мог бы видеть вер-

шины и дали, и хоть иногда нахо-

дил бы время для наслаждения ис-

кусством. 

  Помоги мне понять, что мечты не 

могут быть помощью. Ни мечты о 

прошлом, ни мечты о будущем. По-

моги мне быть здесь и сейчас и    

воспринять эту минуту как самую 

важную. 

  Убереги меня от наивной веры, 

  

С т о р і н к а   м у д р и х  п о р а д 

Книги — корабли мысли, странствую-

щие по волнам времени и бережно не-

сущие свой драгоценный груз от поко-

ления к поколению. 
                                                                  Фрэнсис Бэкон 


