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Зміст: 

 14 січня—Старий Новий Рік, 

посівання ліцеїстів 

 22 січня—-День Соборності 

України 

 25 січня—День Тетяни 

 27 січня—День пам’яті жертв 

голокосту 

 29 січня—День пам’яті героїв 

Крут 

 

В Запорізьку 

гімназію №19 

завітали учні 

сусіднього 

освітнього закладу – 

ліцею "Захисник". 

Вони вітали 

гімназію з 

зимовими святами, 

щедрували та 

виконували посі- 

вальки, показували 

як вони зберігають 

споконвічні 

українські традиції!  

В новому 2022 році 

адміністраціями  

освітніх закладів 

заплановано 

подальша більш 

плідна співпраця. За 

словами директора 

ЗГ №19 Олександра 

Володимировича 

Могиліна, важливо 

й далі об’єднувати 

зусилля у напрямку 

патріотичного 

виховання, в 

проведені спільних 

спортивних та 

культурно-масових 

заходів.  

І сиплеться  

 

золотиста пшениця. 

Разом із золотистим 

зерном сипляться 

побажання від 

учнів ліцею 

Захисник: добрі, 

щирі, веселі, бо 

йдуть вони від 

чистих та добрих 

юних сердець. 

У відповідь дівчата 

9-А класу 

підготували юним 

ліцеїстам абетку 

побажань на 2022 

рік, та віддячили їх 

солодощами.  

 

 

14 січня—Старий Новий Рік, 

посівання ліцеїстів 



22 січня в 

Запорізький гімназії 

№19 відсвяткували 

День Соборності. 

Центром творчості 

та інновацій був 

розроблений план 

заходів на тиждень. 

З 17 січня робота 

закипіла в кожному 

класному колективі: 

учні початкової 

школи готували 

малюнки до 

виставки «Моя 

рідна країна – 

Україна»; 

 учні 5-9 

класів 

створювали 

мега-газету 

«Україна 

єдина»;  

• 3-7 класи 

були задіяні у 

творчому 

проєкті 

«Обійми 

Україну 

теплом своїх 

учні 8-х класів 
взяли участь у 
квест-грі «Соборна 
наша Україна»; 
учні 9 - А класу 
організували 
тематичний 
флешмоб, в якому 
привітали всіх 
українців зі святом. 
Не змінюючи 
традицій, кожен 
клас взяв участь в 
"Ланцюгу єдності".  

22 січня–День Соборності України 

 

В класних 

колективах були 

проведені класні 

години, присвячені 

Дню Соборності. 

Учні 9 – А класу не 

тільки розглянули та 

проаналізували 

історичні події, які 

відбувалися більш 

ніж сто років назад, 

а й перевірили свої 

знання про 

Батьківщину. На 

дітей чекали такі 

станції як 

«Історична», 

«Географічна», 

«Спортивна», 

«Смачна», «Народні 

традиції». Ігри, 

конкурси, вікторини, 

змагання - все це 

відбулось на цьому 

заході.  

А на останок 

хочеться сказати 

рядками вірша Надії 

Красоткіної:  

Ось небо 

блакитне і 

сонце в зеніті! 

Моя 

Батьківщина 

— найкраща у 

світі! 

Моя 

Батьківщина 

— це ліс і 

озерця, 

Безмежні 

степи і чарівні 

джерельця. 

Красиві 

пейзажі і гори 

високі, 

Маленькі струмочки і 

ріки глибокі. 

Великі міста, у 

садочках всі села, 

Моя Україна — це 

пісня весела. 

Її обереги — верба і 

калина, 

Найкраща у світі — 

моя Україна! 

Моя Україна — 

козацькая слава! 

Така волелюбна і 

мирна держава. 

Вона дорога нам, і 

рідна, і мила, 

Бо світ перед нами, як 

мати відкрила. 

Усім найрідніша 

Вітчизна і мати, 

То як же нам, дітям, її 

не кохати! 

Вітчизно свята, дорога 

Україно, 

Для кожного з нас ти у 

світі — єдина! 

 

Автори: Карпенко 

Марія 

Давиденко Поліна 



відбувається на цей 
час. 

Майбутні покоління 

не повинні забувати 
уроків наших 
трагічних катастроф, 
аби не допустити 
повторення цього у 

майбутньому! Є таке 
прислів’я: Хто 
згадає лихе — тому 
око геть. А хто 
забуде – тому два”. 
Кров мільйонів 
невинних людей не 
дає нам права забути 
про  

військовими і 

поліцією 

окупаційної 

нацистської влади. 

Близько півтора 

мільйона євреїв 

знищено нацистами 

на території нашої 

країни. Це – чверть 

усіх жертв 

Голокосту, який є 

злочином проти 

всього людства.  

У цей день 

скорботи й пам’яті, 

ми приєднуємося до 

загальної печалі й 

висловлюємо свої 

співчуття  втраті, 

ім’я якої Голокост. 

Але це історія не 

лише болю і 

страждань, а й 

тріумфу та 

відродження, 

історія людської 

гідності та любові 

до життя. 

Дуже важливим на 

шляху формування 

національної 

свідомості, 

збереження та 

увічнення 

історичної пам’яті 

є  створення 

меморіалу жертвам 

Голокосту 1941 

року і благоустрій 

скверу «Проти 

забуття» на 

Люстдорфській 

Дата 27 січня обрана 

не випадково: саме 

цього дня 1945 року 

війська 1-го 

Українського фронту 

звільнили в’язнів 

найбільшого 

гітлерівського 

концтабору смерті А

ушвіц-Біркенау 

неподалік 

польського 

Освенціма.   

Варто нагадати, 

що Голокост з 

давньогрецької 

перекладається як 

«всеспалення» й 

означає 

систематичне 

переслідування і 

знищення (геноцид) 

євреїв нацистською 

Німеччиною і 

колабораціоністами 

протягом 1933-1945 

років. У ширшому 

розумінні, голокост – 

систематичне 

гоніння і знищення 

людей за ознакою 

їхньої расової, 

етнічної, 

національної 

приналежності, 

сексуальної 

орієнтації або 

генетичного типу як 

неповноцінних, 

шкідливих.   

Офіційно визнано, 

що до 6 мільйонів 

євреїв було вбито 

протягом Голокосту, 

з них від 2,2 до 2,5 

мільйона на 

території 

колишнього 

Радянського Союзу, 

значною мірою в 

Україні. Як відомо, 

одразу після окупації 

України нацисти 

розгорнули широку 

мережу гетто 

(найбільшим було 

Львівське), а згодом  

одну з найбільших 

трагедій XX 

століття… Ми 

пам’ятаємо… 

Світла 

пам’ять загиблим 

та шана живим. 

Кожного року ми 

згадуємо цю 

страшну подію для 

того щоб, наше та 

майбутні покоління 

ніколи не забували 

цього, та не 

допускали.  Ми 

будуємо наше 

майбутнє, та повинні 

вчитися на 

помилках, та 

поважати один 

одного. 

 

 

 

Автор: Калашник 

Валерія 

почали масово 

розстрілювати 

єврейське 

населення. 

Одними з 

найбільших і 

найвідоміших були 

розстріли у 

Бабиному Яру в 

Києві, але 

знищення євреїв 

України було 

систематичними і 

повсюдними.   

Світова спільнота 

цього дня не 

тільки згадує 

жертв 

людиноненависни

цької політики, але 

й засвідчує 

прагнення до 

боротьби з 

антисемітизмом, 

расизмом та всіма 

іншими формами 

нетерпимості, які 

можуть призвести 

до 

цілеспрямованого 

насилля стосовно 

окремої групи 

людей.  

Масовою 

братською 

могилою і 

символом 

Голокосту в 

Україні став Бабин 

Яр. Із вересня 

1941 року до кінця 

День пам’яті жертв голокосту 



Отже, бій під 
Крутами став боєм 
за майбутнє 
України. 

У 1967 р. і в Нью-
Йорку Українська 
вільна академія наук 
США створила 

що стали низкою 

таких подій, які 

змусили нашу 

історію зазнати 

найглибших змін, 

цей бій ніяк не 

міг залишитися в 

забутті. 

Військами УНР 

під Крутами 

командував 

Аверкій 

Гончаренко. 

Завдяки вигідній 

позиції і героїзму, 

українцям 

вдалося завдати 

росіянам значних 

втрат і стримати 

наступ до темряви. 

Потім, під тиском 

ворога, українські 

бійці організовано 

відступили до 

ешелонів і 

вирушили в бік 

Києва, руйнуючи 

за собою 

залізничні 

колії.  Але одна 

студентська чота – 

27 хлопців, 

заблукавши у 

темряві, 

повернулися до 

станції Крути, яка 

більшовиками. 

Вони потрапили в 

полон. Хлопців 

катували, а потім 

стратили. Згодом 

майже всіх героїв 

поховали на 

Аскольдовій могилі 

у Києві. 

     У квітні 1918 р. 

завдяки підтримці 

німецьких та австро

-угорських військ 

(відповідно до 

Брестського 

договору) українці 

звільнили від 

більшовиків майже 

всю Україну.  

29 січня 1918 р. 

Збройне зіткнення на 

залізничній станції 

біля села Крути, яка 

розташовувалася на 

130-му кілометрі в 

північно-східному 

напрямку від 

Києва. Учасники 

події: невеликий загін 

з боку Української 

Народної Республіки 

(520 українських 

воякiв, юнакiв і 

студентiв, озброєних 

16 кулеметами та 

однією гарматою) і 

Червона армія 

Радянської Росії, яка 

значно перевищує 

своїх вимушених 

супротивників 

числом, бойовим 

потенціалом та 

досвідом, під 

проводом есера 

Михайла Муравйова 

(згодом за свою 

жорстокість та 

свавілля страченого 

більшовиками). 

Результат бою не 

важко передбачити. У 

запалі громадянського 

протистояння, 

трансформації 

суспільного і 

політичного 

 кдослідження 

фактів і дат 

української 

визвольної боротьби 

1917 – 1920 

рр. Члени цієї комісії 

опитали учасників 

бою під Крутами, які 

залишилися живими 

та перебралися до 

США. За 

результатами роботи 

комісії вийшла книга 

«Велика українська 

революція. Календар 

історичних подій за 

лютий 1917 року – 

березень 1918 року». 

Цей День, не 

дивлячись ні на що, 

назавжди 

залишиться в нашій 

пам’яті. День 

подвигу та прикладу 

для майбутніх та 

нинішніх поколінь.  

 

День пам’яті героїв Крут 



У цей чудовий День 

Тетяни, ми колектив 

9-А класу, вітаємо 

нашу чарівну класну 

маму—Давиденко 

Тетяну Павлівну, та 

адресуємо їй ці теплі 

слова: 

Зимовий день, 

холодний, сніжний, 

Усі дерева в сріблі. 

День Тетяни – 

милої, ніжної – 

Відзначаємо в січні. 

В цей день тобі 

бажаємо 

Щастя, радості, 

тепла, 

Виконання бажань. 

Тих, яких ти чекала. 

Нехай улюбленим 

стане свято 

У цей день зимово-

кришталевий 

Тому що ти, Тетяно, 

січня королева. 

Також адресуємо 

теплі побажання 

нашій  однокласниці 

Тані Демчук, та 

посилаємо їй такі 

слова: 

Що за диво це 

дівчисько 

За віконцем? Щирі 

очі 

Щастя бачать, біле 

личко 

Грає сонцем. Це 

Тетянка, 

Квітка ясна, мов 

світанок, 

У намисті 

променистім 

І прекрасна наче 

ранок. 

Доля їй дала наче 

два крила 

Перше – доброта, 

друге – та краса 

Чайкою лети, 

дівчинко моя 

В зоряні світи там 

любов твоя. 

 

Кажуть гарна про 

Тетянку, 

Хто зустріне. Хоч 

вродливе, 

Не примхливе це 

дівчатко 

З України. Ти, 

Тетянко, 

Мов перлина, ціну 

маєш, 

Серед квітів в 

цілім світі 

Ти єдина не 

зів'янеш.  

 

багато-багато 

щастя! 

Друзів надійних, 

вірних, справжніх. 

Приємних зустрічей 

і найдобріших слів. 

Побільше дуже 

радісних дзвінків, 

Здоров'я міцного і 

багато довгих років, 

І кожен день в душі 

нехай буде світло! 

Розповімо трішки 

історії цього дня. 

Православна церква 

25 січня вшановує 

пам'ять святої 

мучениці Тетяни. У 

народі свято 

називають Тетянин 

день. Крім того, її 

іменини вважаються 

неофіційним Днем 

студентів. Тому 

25 січня 

прийнято 

ставити свічки 

і молитися 

святий Тетяні 

про успіх  

 

 

в навчанні.  

Щоб студентам весь 

рік щастило в 

навчанні, їм 

необхідно відвідати 

церкву і відстояти 

молебень на честь 

святої Тетяни, і 

тільки після цього 

приступати до 

веселощів. Також у 

Тетянин день не 

заведено 

відмовлятися від 

роботи й сваритися, 

особливо у 

сімейному колі. 25 

січня варто бажати 

всім добра і 

злагоди. Крім того, 

цього дня варто 

утримуватися від 

алкоголю, а 

натомість пити 

трав'яний чи 

зелений чай.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Автор: Калашник 

Валерія 

День Тетяни 

Але, це не все що 

ми хотіли сказати у 

цей день. В нашій 

великій шкільній 

родині є також 

багато Тетян, та від 

9-А класу бажаємо 

їм: 

Сьогодні свято – 

День святої Тетяни! 

І зволікати з 

поздоровленням не 

станьмо. 

Бажаємо Вам ми  



Новий штам «Омікрон» 

Наразі у світі тривають 

дослідження та вивчення 

нового штаму «Омікрон», 

проте вже є перші дані про 

вказаний штам.  

За попередніми результатами 

наукових досліджень, 

«Омікрон» частіше призводить 

до інфікування в домашніх 

осередках у порівнянні зі 

штамом «Дельта». 

Окрім того, новий штам має 

менший інкубаційний період. У 

середньому, за даними 

наукових досліджень, він 

становить 3 доби.  

Також поодинокі дослідження 

вказують, що відбувається зсув 

захворюваності на штам 

«Омікрон» у більш молоду 

вікову групу. Якщо середній вік 

осіб, хворих на штам «Дельта», 

був 38,3 роки, то на «Омікрон» 

– 30,8 роки.  

Також збільшується і 

ризик повторного зараження – 

реінфекції. У випадку із 

«Дельтою» він становив 

близько 2,5%, для «Омікрону» 

– у понад 5 разів вище, 13%.  

Попередньо, «Омікрон» у 2,9 

раза більш інфекційний, ніж 

«Дельта». Тобто новий штам 

більш заразний у порівнянні із 

«Дельтою».  

Тому, ми рекомендуємо, 

слідкувати за гігієною рук та 

обличчя, одягати захисні 

маски, користуватися 

антисептичними засобами. 

У разі виникнення симптомів 

залишатися вдома, а у разі 

погіршення самопочуття 

звернутися до лікаря. 

Бережіть себе і своїх рідних! 

       Веселі гуморезки 

Футболісти 
Грали на подвір’ї хлопчаки в 
футбол. 
Петрик як ударив 
І відразу - “гол”! 
М’яч в чужу квартиру 
Тільки зашумів: 
Пауза у хлопців, 
Петрик занімів. 
Йде дідусь Кирило 
І несе м’яча: 
- Чий це, признавайтесь!.., - 
Та гравці - мовчать. 
- А вікно розбилось? 
Зважився Андрій. 
Дід мугикнув: - Ціле. 
- Ціле? Значить, мій!  

                              *** 

“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?.  

                               *** 

Забув додати 
Похвалився Вова Ніні: 
В морі плавав я на спині! 
Тільки він забув додати 
На чиїй. На спині тата. 
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Гороскоп на лютий 2022 

Овен. У лютому Овнів очікує успіх 

у реалізації бізнес-проектів, 

внаслідок чого можливий кар’єрний 

злет або нові фінансові 

надходження.  

Телець. Місяць обіцяє бути 

передбачуваним, де є розчарування, 

перемоги, любов, ревнощі, злети та 

падіння. 

Близнюки. Останній місяць зими 

стане сприятливим для близнюків. 

Їх чекатиме фінансовий та життєвий 

успіх.  

Рак. Раків очікує безліч захопливих 

подій. Почніть реалізовуватися у 

творчій галузі.  

Лев. Для цього знаку зодіаку лютий 

стане цілком сприятливим місяцем з 

добрими подіями. Слідкуйте за 

своїми словами та діями. 

Діва. Вас очікують непередбачені 

життєві зміни, які потрібно стійко 

витримати. Очікуються зміни й у 

професійній сфері.   

Терези. Місяць очікується цікавим 

та продуктивним. Тільки наприкінці 

лютого матимете змогу видихнути й 

насолоджуватися останніми днями 

зими.  

Скорпіон. Щоб місяць став 

максимально корисним й плідним, 

упорядкуйте усі плани та йдіть до 

мети.  

Стрілець. Лютий обіцяє бути 

абсолютно незагрозливим, бо не 

очікується неприємних ситуацій.  

Козеріг. Козерогам слід очікувати 

змін, які надалі можуть 

переінакшити життя.   

Водолій. Лютий — ідеальний місяць 

для розв’язання нагальних питань та 

врегулювання серйозних проблем.  

Риби. На риб чекають поступові 

зміни. У деяких сферах ймовірні 

несуттєві труднощі.  

Інформація з сайту:https://facedobra.com/goroskop

-na-lyutij-2021-dlya-vsih-znakiv-zodiaku-shho-

pidgotuvav-nam-ostannij-misyats-zimi/ 

 

 

Розважальна сторінка 


