
 

Ф А К Т И  П О Д І Ї -  Т В Е Р Д И Й    К Р И С Т А Л  

О Б ' Є К Т И В Н І С Т Ь  І  П Р А В Д А  Н А Ш  

А Р С Е Н А Л   

Зміст: 
 З 8 березня, дорогі жінки! 

 Участь 8 А класу у проєкті 

«Шевченківські пакети»  

 08.03.- 14.03. Тиждень 

Масляної 

 Всесвітній день компліменту 

 Нагородження учасників 

проєкту «Шевченківські 

пакети» 

 30 березня—Всесвітній Деннь 

захисту Землі 

Із землі ще не зійшов сніг, а в 

душу проситься весна. Вона 

замайоріла мімозами, 

нарцисами, гіацинтами, 

тюльпанами, нагадуючи 

своїм диханням про 

Міжнародний жіночий день 8 

Березня. Це по-справжньому 

світле та весняне жіноче 

свято щоразу нагадує нам 

про найцінніше та 

найпрекрасніше, що є у 

нашому житті – кохання, 

сердечність та вірність. 

Міжнародний жіночий день 8 

березня: хто вигадав це 

свято? 

Клара Цеткін активно 

боролася за права жінок. Її 

ім'я нерозривно пов'язане зі 

святкуванням Міжнародного 

жіночого дня. Одна з 

найвідоміших діячок 

німецького і міжнародного 

соціалістичного й жіночого 

руху Клара Цеткін увійшла в 

історію ХХ століття не лише 

як активна комуністка, а і як 

реформаторка, яка відіграла 

значну роль у становленні 

європейського руху за права 

жінок. У радянські часи 

головною заслугою Цеткін 

вважалося  

запровадження за її 

пропозицією Міжнародного 

жіночого дня. 

Дорогі наші жінки, дівчата,  

найпривабливіші і 

найдобріші! Любі наші 

дружини, дочки, матері, 

тещі, подруги і всі-всі 

представниці прекрасної 

статі! 

Вітаємо вас з Днем 8 

березня! Бажаємо, щоб ваші 

серця належали тим, хто 

любить і обожнює вас, щоб 

кожен день ви відчували 

турботу, відданість, 

вірність, допомогу і 

підтримку! Кохайте самі і 

будьте завжди коханими, 

залишайтеся такими ж 

неповторними, ніжними і 

теплими! 

Щастя вам, радості й удачі 

завжди і в усьому! 

Прийміть від чоловічого 

колективу  ЗНВК №19 в цей 

весняний день 100 

найкращих слів для 

найкращих жінок та дівчат! 

Нехай вас оточує тільки 

тепло, турбота і справжнє 

кохання, адже ви гідні 

тільки найкращого!  

 

Клара Цеткін  

Відео - привітання: https://

www.youtube.com/watch?

v=GRCPXk_OoBE 



З 1 лютого стартував 

підготовчий етап 

загальношкільного 

проєкту до 

Шевченківських 

днів  «Шевченківськ

і пакети». 8-А клас 

поринув з головою в 

цю творчу роботу.  

Класним 

колективам  потрібн

о було створити  4 

медіапродукти:   

•    записати  відеоро

лик, в якому ми 

декламуємо поезію 

Т. Шевченка,  

•    намалювати 

тематичний плакат 

(постер),   

•    випустити спец-

випуск газети, 

•    створити банер, 

•    написати новину 

про проведені 

заходи. 

Слоганом  проєкту 

підрозділу 

"Кристал" стали 

слова "Знай наших -

  вивчай українське. 

Роботу було почато 

із запису відео: 

підібрали уривки із 

поезії Т.Г. Шевченка, 

такі як "Село, і 

серце одпочине...", 

"Доле де ти…",  

"Немає гірше яв 

неволі про волю 

згадувать...", "Зоре 

моя вечірня" та  "І 

мертвим, і живим...", 

продумали 

музикальний 

супровід, фон до 

кожного 

уривку.   Вірші 

декламували Грінь 

Віолетта, Калашник 

Валерія, Давиденко 

Поліна, Єременко 

Анна та Карпенко  

Марія, в ролі 

монтажера був 

Мелешко Ілля, 

зйомки проводила 

наш класний 

керівник  Тетяна 

Павлівна. 

Подивитися його 

можна буде 

на  каналі "Кристал" 

в Ютубі.  
Посилання на відео:  

https://youtu.be/

ff9mbkS5HBk 

На черзі 

було  створення  пл

акату. Ідей учні 

мали  багато, але 

спільними 

зусиллями  зупинил

ися саме на цій.  

На черзі 

було  створення  пл

акату. Ідей учні 

мали  багато, але 

спільними 

зусиллями   

зупинилися саме на 

цій.  

Наступним 

завданням було 

створення спец-

випуску газети, 

присвяченій 

діяльності великого 

поета. 

Редколегія  підібрал

а цікавий матеріал 

про життєвий шлях 

Тараса 

Григоровича, адже 

він був всебічно 

розвиненою 

людиною: і поет, і 

художник, і 

громадський діяч, 

що відстоював 

незалежність 

України.    

До спец-випуску 

увійшли такі 

статті:   

•    Тарас 

Шевченко—скарб 

української нації 

•    Тарас 
Шевченко  - 
майстер слова, пера 
та олівця з фарбами 
•    Тарас 
Шевченко— борець 
за вільну Україну 
•    Кохання в житті 
Тараса Шевченка 
•    Цікаві сучасні 
образи Тараса 
Шевченка 
•    Крилаті вислови 
й афоризми з поезій 
Тараса Шевченка 
•    Кросворд  
Використовуючи 
сучасні онлайн 
програми, учні 
класу створили 

банер – 
рекламу  проєкту.   
Заключним етапом 
було написання 
статті про  

зроблену роботу, 

саме цю, яку ви 

читаєте! 

Підсумовуючи, 

хочеться зауважити, 

шо такі проєкти 

стимулюють  більш 

ширше знайомитися 

з творчістю 

великого Кобзаря та 

його життєвим 

шляхом, 

використовувати 

нові 

технології,  вчать 

презентувати 

результати своєї 

роботи. Дякуємо 

Центру виховної 

роботи та інновацій. 

Автор: Калашник 

Валерія та Давиденко 
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Учні 8-А класу 

весело зустрічали 

Масляну зі 

смачнющими 

млинцями, цікавою 

інформацією, 

посмішками та 

гуморезками. 

Масляна - чудовий 

привід зібратися 

всім разом і весело 

та дружно 

провести час. Це 

духовне свято 

триває цілий 

тиждень.  

Масляний тиждень 

ставав  останнім 

етапом підготовки 

до Великого 

посту.  У 

християнській 

традиції за час 

Масляної віруючі 

повинні 

наблизитися до 

прощення всіх 

образ, покаяння, 

примирення з 

ближніми. 

У стародавні часи 

Масляний тиждень 

називали Сирного 

седмицею.  Дозвол

ялося їсти тільки 

 Але сьогодні - це 

найвеселіше і 

ситне народне 

свято.  У народі 

Масляну ласкаво  

називають 

«касаточка», 

«цукрові вуста», 

«целовальніца», 

«честнáя», 

«весела», 

«пеpепелочка», 

«пеpебуха», 

«об'едуха», 

«ясочка». 

Гуляння завжди 

супроводжувалися 

вогнем - 

палаючі 

багаття і 

опудало 

були 

головними  

 атрибутами 

Масляної і 

відлунням культу 

сонця, що панував 

на Русі. 

За традицією, 

Масляний тиждень 

Кожен день цього 

свята унікальний і 

наповнений 

глибоким змістом. 

Понеділок - 

зустріч.  У цей 

день закінчували 

підготовку розваг, 

ходили по гостях і 

випікали перший 

святковий 

млинець. 

Вівторок - 

загравання або, по

-простому, 

сватання: в селі в 

цей день 

влаштовували 

оглядини.  Час 

обрано неспроста 

- в Великий пост 

весілля грати було 

не можна, а 

ось уже після 

Пасхи, на 

Червону гірку, 

можна було і 

відзначити 

створення 

нової 

сім'ї.  Тому 

молодь 

знайомилася 

на Масляного 

 масний середу мати 

дружини пече 

млинці і пригощає 

ними зятя. 

 Четвер - розгул. У 

четвер з розмахом 

починалася Широка 

Масниця. І, 

звичайно ж, 

жодний святковий т

иждень не 

проходив без ігор: 

хороводи, пісні всім 

двором, катання з 

гірки, 

стрибки через 

багаття, кулачні бої, 

все це в супроводі 

пісень і танців. 

П'ятниця - тещині 

вечірки.  В цей день, 

навпаки, мати дочки 

" само повинен 

нагодувати її 

символом Масниці. 

Субота - 

посиденьки 

зовиці.  У 

передостанній день 

Масляного тижня 

молоді невістки 

запрошували до 

себе в гості родичів 

чоловіка, в першу 

чергу, зовиць.  Якщо 

зовиці були 

незаміжні, то 

запрошувалися 

також холості 

подруги невістки.  А 

якщо вже сімейні, то 

і подруги 

запрошувалися ті, 

що зможемо. 

Неділя - 

проводи.  Народ 

починав підготовку 

до Великого 

посту.  Просили 

вибачення у 

близьких, поминали 

померлих.  Всю їжу 

доїдали, а що 

Заходь на Масляну до 8-А класу! 



 Ними стали МЦ 

"Бумеранг", МЦ 

"Кристал", МЦ 

"247", МЦ "Промінь 

сонця", МЦ "Нове 

місто".  

Наш МЦ «Кристал» 

став одним із 

переможців, та 

зайняв друге місце.  

«Загальними 
зусиллями ми змогли 
отримати друге 
місце, це не привід 
засмучуватися, а йти 
далі!» - 
прокоментували 
дівчата МЦ 
«Кристал» - 
Давиденко Поліна та 
Калашник Валерія. 

Ведущими 
нагородження стали 
Калашник Валерія та 
Карпенко Марія. 

Ось як вони 
прокоментувала 
Калашник Валерія:  

. розвіювали над 

полями, щоб 

прийдешній рік був 

врожайним.  

«Нажаль,у зв'язку з 

карантиними 

обмеженнями у 

школі не 

відбувалися 

ярмарки та 

тематичні 

заходи ,присвячені 

цьому святу, але ми 

не розгубилися і 

зробили своє свято. 

Всі,як завжди, 

приймали участь. В 

нас був пишний стол 

з млинцями. Деякі 

учні підготували 

цікаву інформацію, 

присвячену цьому 

великому святу».— 

розповідає учениця 8

-А класу Карпенко 

Марія. 

 Автор: Карпенко 

Марія 

 

Нагородження 

учасників 

проєкту 

«Шевченківські 

статті» 

18 березня відбулося 

урочисте 

нагородження 

переможців та 

активних учасників 

КТМС. Визначені 

«Насправді, 
це не перший 

раз коли я 
стаю в ролі 
ведущої, 
але було 
дуже 
приємно 
вести свято, 
тому що, 
зараз, на 
жаль, 
карантин, 
але ми 
зробили 

невеличке свято, 
звісно, 
дотримуючись  

всіх карантинних 

вимог.» 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Автор Валерія 

Калашник 

 

 

 

Завдяки, таким 

проєктам. Учні 

повчаються робити 

професійний 

контент, та не 

забувають великих 



Всесвітній 

день 

комплімент

у 

1 

березня проводитьс

я Всесвітній день 

компліменту. Виник 

після розвитку 

успіху 

Національного дня 

компліментів в 

Нідерландах. Ці 

березневі заходи у 

першій 

декаді 

місяця 

мають 

традиційний 

щорічний характер. 

Ви, шановний читач 

цієї статті, - 

розумна людина, 

яка прагне 

розширити свої 

пізнання, розуміє 

цінність навчання і 

розвитку власного 

розуму. 

Як вам цей чесний, 

позитивний і дуже 

щирий комплімент? 

 За словами Ханса 

Поортвліта з 

Нідерландів, який 

придумав цей день, 

Всесвітній день 

.Це некомерційний 

день, який просто 

дозволяє людям 

відчути себе більш 

щасливими. Чесний 

і щирий комплімент 

приносить користь 

як тому, хто його 

робить, так і тому, 

хто його отримує. 

Взяти участь у 

святкуванні Дня 

компліменту легко і 

просто. Коли ви 

зустрінете сьогодні 

людей, подумайте 

про них і про те, хто 

вони.  

Зробіть їм 

комплімент, який 

буде позитивним, 

чесним і щирим. 

Зробіть його з 

посмішкою. Потім 

подивіться, як 

посмішка 

відіб'ється на їхніх 

обличчях.  

Компліменти 

можуть бути 

усними або 

письмовими. Але 

найкраще, коли їх 

роблять особисто, 

при 

безпосередньому 

спілкуванні. 

    30 березня 
День захисту 
Землі: весь 

світ 
долучився до 

порятунку 
планети 

Весь світ 30 березня 
відзначає дату без 
перебільшення 

планетарного 
масштабу – День 
захисту Землі. За 
такою абстракцією, 
як не дивно, 
ховаються речі, котрі 
стосуються кожного 
з нас.  

Головний меседж 
свята – змусити 
замислитися про те, 
як завдяки 
необдуманим 
вчинкам ми шкодим 
навколишньому 
середовищу. В якому, 
до речі, жити нашим 
дітям і внукам.  

Людство презентує 
численні винаходи і 
паралельно не може 
впоратися із 
переробкою сміття, 
перетворюючи земну 
кулю на суцільне 
звалище. Гоняться за 
новою технікою, не 
залишаючи місця для 
диких тварин, 
будуючи заводи і 
фабрики на їх 
території. Як 
наслідок – численні 
рідкісні види просто 
назавжди зникають з 

Переваги 

компліментів: 

Вони просто роблять 

людей більш 

щасливими; 

Вони підвищують 

самооцінку і почуття 

власної гідності; 

Вони збільшує 

продуктивність 

праці; 

Вони сприяють 

взаємному 

благополуччю; 

Отримані 

компліменти 

повертаються 

різними способами. 

Ваша мета на 

сьогодні: похваліть 

як мінімум трьох 

осіб. Якщо більше, 

то ще краще. 

 

Походження 

Всесвітнього дня 

компліменту: 

Як ми вже згадували, 

цей особливий день 

був створений 

Гансом 

Поортвліетом з 

Нідерландів на 

початку 2000-х 

років.  

Інформація сайту. 

Сьогодні прийнято 
нарешті почати із 
себе, з невеликих 
непомітних 
дрібниць. По всьому 
світу до цієї дати 
намагаються 
приурочити різні 
екологічні акції, що 
закликають людей 
дбайливо ставитися 
до живої і неживої 

природи. 

Кожного 

року останньої 

суботи березня о 

20:30 за місцевим 

часом мільйони 

людей по всьому 

світу присвячують 

годину своєї уваги 

планеті Земля.  

Символічно 

вимикають зайве 

освітлення, читають 

або дивляться 

фільми про Землю і 

стиль життя, 

дружній до планети, 

беруть участь у 

дискусіях і онлайн-

концертах, 

доєднуються до 

звернень на захист 

природи. 

 

Це більше, ніж 

просто одна година, 

присвячена Землі. 

Це — рух за наше 

майбутнє. І навіть 

більше, ніж символ 

підтримки, ця подія 

— імпульс для 

негайних змін.  



Потрібна інформація. 

Свято Благовіщення 

Пресвятої Богородиці 

святкується 7 квітня (нов ст.), 

Відстоїть рівно на 9 місяців 

від дати святкування Різдва 

Христового, має один день 

передсвята і один день 

віддання свята, в який 

святкується Собор архангела 

Гавриїла. Предпразднство і 

віддання свята відкладаються, 

якщо Благовіщення 

трапляється на Страсний або 

Світлої седмиці. 

У народі Благовіщення, яке 

християни східного обряду 

відзначають 7 квітня, а 

західного - 25 березня, 

називають «найбільшим у 

Бога святом». За повір'ям, 

навіть сонце в цей день на 

радощах «грає». 

Благовіщення: що не можна 

робити 

-У Благовіщення, як і в будь-

який інший велике церковне 

свято, не слід займатися 

важкою працею або 

виконувати домашню роботу. 

-Небажано виїжджати з дому 

(краще відкласти поїздку). 

 -В Благовіщення не слід 
позичати щось або давати в 
борг. 

-Багато заборон пов'язано 
саме з жіночими звичаями. У 
це свято, за народними 
звичаями, «птах гнізда не в'є, 
дівка косу не пасе». Це не 
говорить про те, що свято 
потрібно зустрічати 
незачесаної - просто не слід 
стригти і фарбувати волосся 
або витрачати час на 
спорудження складної зачіски 

-Не можна шити, в'язати, 

готувати до вечора, так що 

краще приготувати їжу 

напередодні. Не можна 

одягати нове: забрудниться чи 

порветься 

Гороскоп 

Квітень 2021 року для Овна, 
незважаючи на значні 
перспективи для творчої 
реалізації, буде 
неоднозначний.  

Цілком ймовірно, що квітень 
2021 року для Тельця буде 
напруженим і на підвищених 
тонах.  

Квітень 2021 року для 
Близнюків яскравим часом. 
Доля готує Близнюкам зміни 
і приємні сюрпризи. 

Квітень 2021 запам'ятається 
Ракам змінами і цікавими 
подіями в житті. . 

Квітень 2021 року принесе 
Левам не тільки весняний 
настрій, а й масу 
привабливих пропозицій від 
зарубіжних знайомих. 

У квітні біля представників 
знаку Діва очікується 
суперечлива і складна 
обстановка в сфері ділових 
контактів. 

Фортуна підтримає Терези в 
їхніх починаннях. Біля 
Терезів будуть виходити 
навіть справи, на успіх яких 
не розраховували. 

Скорпіонам доведеться 
місяць, насичений 
несподіваними поворотами 
долі. 

Службові романи в квітні 
2021 року Стрільцям ні до 
чого - злі язики оприлюднять 
все не в кращому світлі. 

Козерогам в квітні 2021 року 
зірки несприятливі для нових 
справ. 

Квітень 2021 року для 
Водоліїв дуже динамічним 
часом: має бути не просто 
багато встигнути, але і 
зробити всі справи якісно і 
добре. 

Квітень 2021 роки для Риб 
активний місяць, і 
призначений він для великих 
справ, але без поспіху і 
суєти. 

Інформація з сайту: http://
www.tamby.info/horoscopes/zodiak
-april.htm 

Розважальна сторінка 

       Гуморезки 
                  Не встиг 

Став Микола на порозі: 

- Я ішов од бабці 

і посередині рову 

посковзнувсь на кладці… 

- Як? У рів та в нових штанях? - 

До Миколи мати. 

- Мамцю, сталось все так швидко - 

Я й не встиг їх зняти.  

                               *** 

                    Хто старший? 

Забіг увечері до хати 

Знадвору збуджений Юрко, 

у матері почав питати: 

- Хто старший - я чи кіт Мурко? 

- Звичайно, ти! - говорить мама. 

- А як же так, скажи мені, - 

Малий ніяк не дійде тями, 

Мурко вусатий, а я ні?.  

                               *** 

                      Схожість 

До молодих батьків зайшла сусідка: 

- Іванко ваш - ну, вилитий татусь! 

Такий же носик, щічки і борідка… 

- Можливо, - татко радо усміхнувсь. 

- А от і ні! .. - малесенька Катруся 

Й собі з куточка голос підійма. 

Іванко схожий більше на бабусю, 

Бо в нього в роті теж зубів нема  

                                *** 

                         Пряник 

-У вас зуби є, дідусю? — онучок питає. 

Дід журливо посміхнувся: — Вже 

давно немає.— Це почувши, 

хлопченятко зраділо без краю: Тоді 

пряник потримайте, а я пострибаю.  
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