
 

 

 

 Єдність,  братер-

ство - наша сила! 

У святі цікавого 

 Новорічні тради-

ції наших пращу-

рів 

 Як козаки на Но-

вий рік річки ді-

лили 

 Свято Трьох Ко-

ролів 

 Різдво у Франції 

 Чудові канікули 

в Карпатах 

 Ніч, коли відкри-

вається небо 

 Щедрий вечір 

 Трохи з історії 

розвитку лижно-

го спорту     

 Гірськолижний 

спорт 

  Зимові свята у 

Франції 

  Ви точно цього 

не чули 

  Водохреща - Бо-

гоявлення 

  Моє хобі       

  Позитивний 

приклад                

Єдність, братерство -  

наша сила! 
Сьогодні до нас, молодих, 

часто звертаються з різними 

опитуваннями, які, в основному, 

містять одне загальне питання: 

чого ми бажаємо?  Адже скоро 

саме нам доведеться творити іс-

торію.   Чи зможемо ми знову 

воз'єднати народ України, щоб 

не було сліз, братовбивств? 

За свою багатовікову історію 

український народ, обороняючи 

власні кордони, свободу й гід-

ність, ніколи не спокушався на 

чужі землі, не прагнув підкорити 

інших, не нав'язував їм своєї во-

лі. Він завжди жадав миру, зла-

годи й братерства.  

Я часто зустрічаю останнім 

часом вислів: «Україна підво-

диться з колін». Наш народ ніко-

ли не корився.  Україна ж, як і 

Фенікс,  воскресала в огні й від-

роджувалася з попелу. Та на 

коліна її ніхто не міг поставити! 

Бо завжди підтримувала її свята 

віра в щасливе майбуття, у єдна-

ння, у незалежну соборну дер-

жаву. 

 На жаль, це об'єднання ви-

явилося не тривким. Схід 

України  залито «кривавими» 

слізьми. Згубність думок на ві-

докремлене процвітання тих, хто 

розв'язав війну, призвели до гір-

кого уроку 

розбрату 

для україн-

ців. Виправ-

ляти ці по-

милки дове-

деться бага-

тьом майбу-

тнім поко-

лінням. 

Чи зможемо ми скористатися 

новим шансом на державне са-

мостворення?  

На мою думку,  сила 

українців закладена в духовній 

єдності  всіх регіонів  України. 

Єдність, про яку споконвічно 

мріяли наші пращури.   Вона має 

стати запорукою існування 

єдиної, соборної України. Бо 

Тільки єдність людей і спіль-

ність їхньої мети відкриває шля-

хи до перемоги.  І кожен її злет, 

як і падіння, буде й нашим. Ми 

його будемо відчувати до кінця 

своїх днів.   

«Ми мусимо, — писав у 

зверненні до галицької молоді в 

1905 році Іван Франко, - нав-

читися чути себе українцями - 

не галицькими, не буковинськи-

ми українцями, а українцями без 

офіційних кордонів. І це почуття 

не повинно в нас бути голою 

фразою».  Прислухаймося! 

Харитонов Олександр, 10 клас 
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Новорічні традиції  

наших пращурів 

Це одне з найбільш таємничих, уро-

чистих свят, яке обіцяє здійснення мрій 

кожному, хто вірить у дива. Очікують їх 

не тільки діти, але й дорослі. Хочу 

ознайомити вас із традиціями українців.  

Морозенко проти Діда Мороза 

Виявляється, старий добрий Дід Мо-

роз – не такий уже й старий. А ялинка – 

не така вже й новорічна. Міфологічного 

персонажа, пов’язаного з Новим роком, 

у давній українській традиції немає! 

Проте ми всі чули про Мороза-

Морозенка. Він, на відміну від Діда Мо-

роза, був страшним, лю-

тим духом, божеством 

холоду, віхоли, криги, 

якого люди остерігали-

ся, боячись за худобу й 

збіжжя. Сильну холод-

нечу вважали його ди-

ханням, бурульки – його 

сльозами, іній – замерз-

лими словами. Снігові 

хмари, за уявленнями 

слов’ян, – це волосся 

божества холоду.  Бать-

ком був дуже шанова-

ний і наймудріший із 

богів Велес.  

А от матір’ю боже-

ства холоду слов’яни 

вважали богиню смерті  

Мару. 

Із етнографічних праць відома давня 

традиція, що побутувала в Заславському 

повіті. Господар, узявши куті, підходив 

до вікна або виходив на подвір’я й гово-

рив: «Морозе, Морозе, ходи до нас куті 

їсти!» Повторивши цей заклик тричі й 

почекавши трохи, продовжував: «Не 

йдеш, то не йди й на жито, пшеницю та 

всяку пашницю!» 

А от товстенький бородатий дідусь із 

червоним носом з’явився в нас уже на 

початку ХХ століття. Він прийшов сюди 

із російських традицій, притягнувши за 

собою ялинку. Ялинку, яка нав’язливо 

замінила українцям їхнього традиційно-

го Дідуха – прадавнього 

символа Нового року. 

Цікаво, що вічнозелене 

(тепер новорічне для нас) 

дерево, раніше використо-

вувалося у весільних обря-

дах та символізувало від-

родження, вічне життя – 

весільне гільце. 

         Дражнер Днііл, 9-Б клас 
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       Як козаки на  

Новий рік річки ділили 

Напередодні Нового року козаки схо-

дилися до Запорозької Січі. Ті, хто жив 

у зимівниках поблизу річок, рибалив чи 

полював на довколишніх територіях, 

вставали дуже рано та починали одяга-

тися. Це був важливий день у році, то 

одягалися пишно, по-святковому та по-

спішали до церкви на Утреню. Коли 

скінчилася Хвала Божа, козаки розходи-

лися з церкви по курінях, щоб пообіда-

ти. Тут вони молилися “перед образа-

ми”, поздоровляли один одного зі свя-

том, потім знімали з себе на певний час 

коштовний верхній одяг і сідали за стіл,  

що звався  сирним. Курінному отаманові 

лишали місце в куті під образами. 

А з вулиці вже доносилися звуки ли-

таврів. То скликали козаків на раду. Тре-

ба було розділити майно на наступний 

рік, визначити, який курінь за що 

відповідатиме.  

Так ділилася вся земля запорожців 

від витоку ріки Самари до верхів’я ріки 

Конки і від частини Дніпра, де пороги, 

до  Буга. 

— Панове молодці! У нас тепер Но-

вий рік; треба нам за старим нашим зви-

чаєм зробити між товаришами поділ 

річок, озер, полювання й риболовлі. 

— Та треба, треба! Будемо ділити, як 

від давен-давна… 

Не менш важливою справою було об-

рання в день Нового року козацької 

старшини. Гуртом вирішували, залиша-

ти старого головуючого чи обирати но-

вого. На таких новорічних радах призна-

чали також суддів, осавулів та писарів. 

Отаким було в козаків свято Нового 

року. День вибору нового майбутнього. 

             Свєнціцкий Владислав, 9-Б клас 

  

У СВІТІ ЦІКАВОГО 
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      Свято Трьох Королів 

Я хочу розповісти про святкування й 

традиції Свята Трьох Королів у Польщі. 

Це свято відзначається  6 січня. 

Традиція освячення в цей день золота 

та ладану корінням сягає в кінець XV – 

початок XVI ст. Освяченим ладаном зі 

смоли та ялівцю освячували будинки – і 

це дійство сим-

волічно захищало 

житло від хвороб та 

нещасть. З тією ж 

метою  доторкалися 

ним до шиї. На 

святковому обіді 

обов’язковою стра-

вою подавався ми-

гдальний торт. Той, 

хто виявляв ядро 

мигдального горіш-

ка в своєму шматку, 

оголошувався “миг-

дальним королем”. 

Відомий був також 

звичай ходіння 

дітвори з Віфлеєм-

ською зіркою по 

домівках: вони сту-

кали в двері, а їм виносили рогалики-

“szczodraki”. 

Діти при цьому співали колядки про 

трьох мудреців-волхвів, які провідали 

першими ясла Богонемовляти. У костель-

них крамничках у цей день продавалися 

шматочки освяченого ладану та крейди. 

Ладаном, як уже говорилося, освячувало-

ся житло, а крейдою з XVIII століття на 

вхідних дверях стали писати З + M + B і 

цифри поточного року. Латинська 

абревіатура означає: “Christus Mansionem 

Benedicat” – “Niech Chrystus błogosławi 

temu domowi” – “Нехай Христос благо-

словить цей буди-

нок”. 

Інше тлумачення 

букв латинської 

абревіатури схо-

дить до легенди 

про трьох біблій-

них королів-

волхвів, вірніше до 

початкових букв 

їхніх імен: Каспар, 

Мельхіор та Баль-

тазар. Цим днем 

також відкривався 

період карнавалів. 

У багатьох містах у 

Польщі в день Бо-

гоявлення прохо-

дять ходи волхвів 

(Orszaki Trzech 

Króli): вбрані пастушками та ангелами 

діти з колядками слідують за “трьома ко-

ролями”. Вони організовувалися самими 

городянами під патронатом місцевої вла-

ди та католицького духовенства. 

                      Скоблюк Анастасія, 9-Б клас 
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                   Різдво у Франції 

У «країні мушкетерів» під різдвяну 

ялинку прийнято ставити сантони – де-

рев'яні або глиняні фігурки святих, 

волхвів і ангелів. Діти залишають на 

ніч порожні черевички, щоб Пер Ноель 

(французький Миколай) наповнив їх 

подарунками.  

У кожній французькій провінції існу-

ють свої різдвяні традиції. У Провансі, 

наприклад, що на півдні Франції, 24 

грудня о 7 вечора прийнято сідати за 

сімейну різдвяну «маленьку» вечерю. 

На стіл подається курячий бульйон із 

локшиною, тріска, запечена в духовці з 

цибулею та оливками, жирна качка, 

фарширована трюфелями. Меню свят-

кової вечері завершує гарбузовий пиріг. 

А от старший член сім'ї запалює камін, 

традиційно скропивши гілки фрукто-

вих дерев (груші, вишні або оливи) ви-

ном або оливковим маслом.  

Уся сім'я іде до церкви, де розігруєть-

ся вистава (щось на зразок українсько-

го вертепу). Після повернення почи-

нається «велика вечеря». Стіл накрива-

ють трьома обруса-

ми (по одному для 

кожної іпостасі 

Трійці – Отця, Си-

на і Святого Духа), 

прикрашають 

трьома свічками та 

різдвяними гірлян-

дами з троянд. Ця вечеря складається з 

семи страв. Перша – гарбузовий суп, 

коли ж його з'їдають, господиня гасить 

одну свічку й знімає перший обрус, заз-

далегідь струсивши на другий крихти й 

шматочки хліба, що залишилися. Друга 

страва – равлики, відварені в бульйоні 

та приправлені томатом. Потім пода-

ють в'ялену тріску або мюле з оливка-

ми та смаженою    цибулею, далі – ко-

льорову капусту, селеру та артишоки з 

соусом із анчоусів і салат із часником. 

Завершальна страва – десерт із три-

надцяти складових, котрі символізують 

тринадцять учасників Тайної Вечері 

(12 апостолів і Христос). Перед десер-

том господиня гасить другу свічку та 

знімає другий обрус. Традиційний де-

серт  -  коржики на оливковому маслі з 

квітами апельсину, біла нуга з горіха-

ми, чорна нуга з медом, сушені фіги, 

родзинки, горіхи, виноград, груші, 

апельсини, мандарини, гарбузовий 

пиріг. До десерту подають вишневу 

настоянку.  

   Коли ж усі наситяться, господиня 

знімає третій об-

рус, зв'язує з нього 

вузол і несе 

бідним гостинці. 

 

Селютіна М.К., 

учитель  

французької мови 



 

 

Чудові канікули в Карпатах! 

 Це чудова традиція - щороку на зи-

мових канікулах  здійснювати мандрівку 

до Карпат. 

Мальовничий куточок Закарпаття се-

ло Верхній Студений зачаровує своїм 

краєвидом.  Ми вчилися кататися на ли-

жах і сноубордах,  підкорювали схили 

гір Бескида. Мандрували до водоспаду 

Шипіт та озера Синевір, купалися в тер-

мальних водах Косино. Із особливим 

святковим настроєм зустрічали Різдво з 

місцевими колядками. Пили джерельну 

водичку, каталися на санчатах і грали в 

сніжки. Такий насичений і яскравий на 

враження відпочинок забути не можли-

во. Усі отримали заряд позитивних емо-

цій, надихалися свіжим повітрям. 

Із новими силами  можна тепер і 

«гори науки» звернути!!! 

                              Москаленко Марк, 6 клас 
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Ніч, коли відкривається небо 

   На початку ХVІІІ століття свято Ново-

го року відзначали 14 січня. У перед-

день цього свята прийнято було пошано-

вувати Маланку. Маланка-Вода прихо-

дить на Щедрий вечір разом із Василем-

Місяцем сповістити господарів про май-

бутні урочистості.  У народі це дійство 

так і називається – гостини Маланки. 

        Василів вечір був завжди «віщим». 

Саме тоді прийнято було ворожити на 

суженого, свою долю, на майбутнє.  

    Цей вечір був чарівним і особливим. 

Сусіди, які посварилися, обов’язково 

йшли миритися. А хлопці, отримавши 

гарбуза від дівчини, ішли ще раз спробу-

вати долю. 

     Багато повір’їв було по-

в’язано з цією датою. Лю-

ди вірили, що в ніч із 13 на 

14 січня «відкривається 

небо» і в Бога можна по-

просити що завгодно. Вода 

ж у криницях перетво-

рювалася на вино, а на 

печі в хаті танцювали святі 

Василь із Маланкою. 

Роженок Валерія, 9-Б клас 

Щедрий вечір 

Вечір 31 грудня називали щедрим, 

або багатим, до нього готували багатий 

святковий стіл. Тоді ж удавалися до 

різноманітних магічних ритуалів. По-

бутували навіть численні новорічні 

прикмети й ворожіння. На Полтавщині 

цієї ночі  дивилися на хмари: якщо во-

ни йшли з півдня, то вірили, що буде 

врожай на ярину, якщо з півночі – на 

озимину. 

    Специфічними складовими тра-

диційного українського новоріччя були 

величальні обходи й поздоровлення 

(щедрування, засівання), ритуальний 

обмін вечерею, обряди та ігри з маска-

ми ("Маланка", "Коза"). 

                       Салганік Марія, 9-Б клас 



 

 

Трохи з історії розвитку  

лижного спорту                            

Перші зображення лижників знайде-

но серед наскельних малюнків на узбе-

режжі Арктики, яким,  за оцінками екс-

пертів,  уже понад чотири тисячі років. 

У літописах гірські лижі вперше зга-

дуються в ісландському стародавньому 

епосі Едда. Одна з саг епосу розповідає 

про життя норвезького короля Гаральда 

III Гардраде. 

Тоді вміння спускатися з гір на ли-

жах було ознакою 

шляхетного поход-

ження. Проводилися 

змагання, суперники «билися об 

заклад». Найкращим лижником, звичай-

но, був сам король. За однією з багатьох 

легенд, тим, хто мав необережність пе-

ремогти Гаральда в змаганнях, прави-

тель пропонував подолати іншу, дещо 

складнішу трасу. Гість повинен був 

проїхати невідомим для нього шляхом, 

а після одного з поворотів неодмінно 

падав у жахливу прірву. Таким чином 

підступний тиран тримав 

«чемпіонське» звання багато років.  

У давнину лижники їздили з однією 

палицею, тримаючи її, як баба Яга свою 

мітлу.  

Сучасна історія гірських лиж почи-

нається з містечка Телемарк (80 км від 

Осло) та його мешканця Сондре 

Норхайма. Цей чоловік мав розумну го-

лову й «золоті» руки: виготовляв та ре-

монтував знаряддя для всієї округи. Він 

придумав нові кріплення, у яких п'ятка 

була добре з'єднана з носком берестя-

ним ремінцем. Завдяки цьому винаходу 

норвезький фермер міг не тільки впев-

нено керувати лижами на спуску, а й 

спокійно стрибати з різних природних 

трамплінів, не боячись загубити лижі.    

У 1868 році на столичних змаганнях 

Сондре Норхайм разом із 

двома друзями 

вразив публіку ша-

леною швидкістю 

спуску та новою вишуканою технікою. 

Місцева преса декілька днів захоплено 

описувала переваги нововведень, які 

продемонстрували спортсмени з Теле-

марка.  

Із того моменту почався справжній 

розвиток гірськолижного спорту. 

                           Дідик Едуард, 9-Б клас 
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Гірськолижний спорт 

Чи каталися з гір корінні мешканці 

Карпат, історія мовчить. Що ходили наші 

пращури на своїх лижах-снігоступах — 

не підлягає 

сумніву. Офіційні 

згадки про катання 

на лижах у Карпа-

тах датуються ча-

сами існування 

Карпатського ле-

щатарського клубу 

(КЛК). Він був 

створений у 1924 

році та об'єднував 

спортсменів-

аматорів: бойків, 

лемків, гуцулів. 

Проводилися зма-

гання у Ворохті, 

Косові, Космачі, 

Славському.  

Перший чемпіо-

нат світу з гірськолижного спорту 

відбувся в 1931 році в Мюрене 

(Швейцарія). Спортсмени змагалися в 

слаломі та швидкісному спуску. Через 

шість років гірські лижі включили в про-

граму зимових Олімпіад. А з введенням 

у 1966 році правил Кубка світу й залу-

ченням великої реклами гірськолижний 

спорт увійшов в епоху свого розквіту. 

Сьогодні — це величезна індустрія. 

Понад сорок мільйонів шанувальників 

гірських лиж щорічно відпочивають на 

тисячах курортів від Чилі до Аляски. 

Лижний спорт належить до числа 

фізичних вправ, що сприяють загально-

му фізичному розвит-

ку та фізичної витри-

валості.   

    Систематичні за-

няття лижним спор-

том сприяють 

зміцненню нервової 

системи, органів ди-

хання та кровообігу, 

поліпшенню обміну 

речовин. Загарто-

вування, вплив мо-

розного повітря 

збільшують оздоров-

че значення цього 

виду спорту. 

      Лижний спорт 

широко застосо-

вується у фізичному 

вихованні дітей і 

учнівської молоді, у спортивній роботі 

організованих колективів і при індивіду-

альних заняттях спортом людей  різних 

вікових категорій. Лікарі радять прогу-

лянки на лижах використовувати як засіб 

лікувальної фізичної культури.  

Отже, займаючись лижним спортом, 

можна й відпочивати, і оздоровлюватися. 

Я це роблю щороку. 

Говоров Данило, 9-Б клас 

У СВІТІ ЦІКАВОГО 
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Зимові свята у Франції 

             Chaque saison a ses propres fêtes. 

Comme il est hiver, je voudrais vous rac-

onter de célébration de Noël, Nouvel An, 

Catholique Epiphanie, Carnaval De Nice 

et Menton Lemon Festival en France. 

                 Noël (25 Décembre)  

 

        

Les Français, comme la plupart des 

Européens célèbrent traditionnellement 

Noël avec sa famille, et le Nouvel An, ils 

célébrent avec des amis. Menu de fête dé-

pend de la région de la France. En Bour-

gogne, pour le dîner de Noël, qui a même 

son propre nom - Ré-

veillon (qui se traduit 

par l'Eveil), servi de 

dinde aux marrons, 

en Bretagne - galettes de 

sarrasin avec de la crème 

aigre, dans les régions du 

nord-est du plat principal 

devient généralement une 

oie et gourmets parisiens 

préfèrent des plats na-

tionaux spécialités fran-

çaises typiques - foie gras, huîtres, 

homard, caviar noir et champagne. Et de 

Noël aux marrons et du chocolat Bush de 

Noël, faites sous la forme de grumes, doi-

vent nécessairement être présents sur 

chaque bureau. Ce dessert symbolise les 

puces qui sont dans la pré-France chré-

tienne a été faite pour brûler la Saint-

Sylvestre afin d'attirer la chance. 

                Nouvel An (le 1er Janvier)  

 

          

        Jour de l'An est maintenu sous le 

nom de Saint-Sylvestre. Bien que la 

nouvelle année comme Noël, décidé de 

célébrer avec la famille, mais pas tous 

adhérer à cette règle. Cette fête odes pour 

rencontrer des amis quelque part dans le 

café, un restaurant ou une discothèque. 

Pendant le dîner de Noël, la danse, en 

plaisantant, portez les chapeaux pointus 

et de jeter l'autre avec des confettis 

ou des serpentins 

bande. L'un des di-

vertissements pré-

férés de la 

Nouvelle Année 

français - une lote-

rie. Vous pouvez 

gagner une dinde, 

poulet, ou même un 

cochon. Table de 

fête décorée avec le 

gui. Selon la lé-

gende, cette plante porte bonheur. La 

nourriture traditionnelle - boudin noir, oie 

rôtie ou de la dinde, la tête de cochon, les 

pois, les haricots, les lentilles, les noix, 

les châtaignes, les gâteaux de lait, bon-

bons. Non sans foie gras. 

                            (Продовження на стор. 11) 

Цікаві факти 



 

 

  Catholique Epiphanie (6 Janvier)  

Ceci est l'un des événements les plus 

émouvants quand, dans la tradition évan-

gélique, trois Mages king-Orient ont ap-

porté des cadeaux à 

l'enfant Jésus. En ce 

jour, les gens à faire 

des dons et à se ras- sembler à la 

table familiale. Almond «Galette des 

Rois» est orné d'une couronne de papier 

doré, une petite couronne de jouets (ou 

autre figurine en porcelaine) ca-

ché à l'intérieur. Une personne qui 

trouve elle, cette personne devient 

un roi ou la reine de la journée. 

Carnaval De Nice (13 février)  

Nice en Février est rempli car-

naval. Carnaval de Nice - l'un des 

trois plus grand et le plus ancien 

dans le monde. La naissance du 

carnaval est crédité de 1294, 

lorsque le duc d'Anjou est venu 

ici pour passer quelques jours agréables. 

Commencé différentes boules, feux d'arti-

fice, des mimes et autres obscénités, tout 

cela comme un feu a balayé la ville 

dansait artisans, masques effrayés 

pêcheurs. De nos jours, le carnaval dure 

deux semaines. Le premier jour de la célé-

bration, les participants et les spectateurs 

accueilli Sa Majesté Carnaval, et le soir, 

choisissez la reine de la fête. Le soir, les 

lumières Massena. Dans les jours de paix 

est juste une belle place avec une fontaine 

et jardin. Dans les jours de batailles de 

carnaval lui ériger un stade modulaire, 

robe de la maison jusqu'à 120 mille 

mètres carrés de contreplaqué, qui 

est peint 120 tab-

leaux. Fun à pein-

dre, la coqueluche 

et les plaisanteries, la fabrication des 

cheveux mural tenir sur la fin. Ensuite, 

toute cette horreur joyeuse décoré 150 

mille ampoules qui clin d'œil et flamboy-

ants dans le ciel de la nuit.  

                   Запольська Валерія, 9-Б клас 

У СВІТІ ЦІКАВОГО 
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     Ви точно цього не чули 

Ви все ще вірите в те, що Ньютону 

впало яблуко на голову й так він зро-

зумів закон тяжіння? А хочете дізнати-

ся, як було насправді? 

Сер Ісаак Ньютон, відомий усім як 

англійський фізик, математик і астро-

ном, - один із творців класичної фізики. 

Автор фундаментальної праці 

«Математичні початки натуральної 

філософії», у якій він виклав закон 

усесвітнього тяжіння та три закони ме-

ханіки, що стали основою класичної 

механіки. Він розробив диференціальне 

та інтегральне числення, теорію кольо-

ру й багато інших математичних та 

фізичних теорій. 

Але це те, за що 

його шанують, пова-

жають. 

 Якою  людиною був сер Ісаак Нью-

тон? 

У початковій школі маленький Ісаак 

навчався досить посередньо. Але рівно 

до тих пір, поки його не побив і не об-

разив найкращий учень у класі, завдав-

ши Ньютону чималу моральну травму. 

Однак після цього інциденту всі успіхи 

Ньютона в навчанні були блискучими.  

  Як відомо, Ісаак Ньютон був чле-

ном палати лордів. Засідання він 

відвідував  регулярно. Однак протягом 

багатьох років Ньютон не промовив 

жодного слова на засіданнях. Усі зав-

мерли, коли він раптом попросив нада-

ти йому слово. Усі очікували грандіоз-

ного й розумного висловлювання від 

визнаного вченого. Але Ньютон у гро-

бовій тиші проголосив свою єдину про-

мову в парламенті: «Панове, я попрошу 

закрити вікно, інакше я можу 

застудитися!»  

Ісаак Ньютон 

цікавився багать-

ма аспектами фізики та інших наук,  не 

боявся проводити деякі експерименти 

на собі. Свій здогад про те, що ми ба-

чимо навколишній світ через тиск 

світла на сітківку ока, він перевіряв 

так: вирізав зі слонової кістки тонкий 

вигнутий зонд, запустив його собі в око 

й тиснув ним на задню сторону очного 

яблука. Кольорові спалахи й круги , що 

виникли, підтвердили його гіпотезу . 

Він майже ніколи не сміявся й не 

дратувався. Зазвичай перебував у стані 

глибокої внутрішньої зосередженості, 

через що не рідко виявляв неуважність. 

(Продовження на стор. 13)  

Цікаві факти 



 

 

Відомий один випадок: одного разу, 

запросивши до себе  велику кількість 

гостей, накривши чудовий стіл, він 

пішов до комори за вином, але, спуска-

ючись сходами, його  відвідала якась 

наукова ідея, він миттю помчав до сво-

го кабінету. Ясна річ, до гостей за весь 

вечір він уже не повернувся. Ось що 

означає захоплена наукою людина...  

Ісаак Ньютон, якщо Ви не знали, був 

священиком англіканської церкви. В 

останні роки свого життя Ісаак Ньютон 

серйозно взявся за богослов'я й під ве-

ликим секретом писав власну книгу, 

про яку висловлювався як про найве-

личнішу й важливішу свою працю. Він 

вважав, що ця праця 

повинна рішучим 

чином змінити життя 

людей. Хто знає, якою б була 

ця книга, але з вини улюбленого собаки 

Ньютона, який перекинув лампу, стала-

ся пожежа. У результаті, окрім самого 

будинку й усього майна Ньютона, 

згорів і великий рукопис. Це було неза-

довго до смерті великого вченого, тому 

відновити книгу не зміг ніхто. 

А історію про Ісаака Ньютона, який 

нібито лежав під деревом, коли на ньо-

го звалилося яблуко й дало йому натх-

нення на створення теорії гравітації, 

склав Вольтер після смерті Ньютона за 

мотивами припущень племінниці Нью-

тона. Так що факт залишається не дове-

деним. 

    І на останок варто сказати про 

дуже цікаву й поширену легенду. Нью-

тон дуже не лю- бив, коли йому 

доводилося відри-

ватися від своїх 

занять наукою. І 

щоб його кішка могла входити й вихо-

дити з будинку самостійно, не відрива-

ючи його від занять, він проробив у 

дверях свого будинку для неї спеціаль-

ний отвір. Коли ж у кішки з'явилися 

маленькі кошенята, то він додатково 

зробив ще й отвір менший, щоб і коше-

нята теж самостійно могли покинути 

будинок. 

Ось кому варто дякувати не тільки за 

закон тяжіння, а й за отвір у дверях для 

кішок.  

        Головко Наталя Володимирівна,  

учитель фізики 
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Водохреща - Богоявлення 

 Водохреща, що 

відзначається 19 

січня, має й іншу 

назву — Богоявлен-

ня. Може виникну-

ти закономірне за-

питання: чому Бо-

гоявленням назва-

ний не день наро-

дження Ісуса Хрис-

та, а саме цей день. 

Відповідь проста: 

справжній день не 

той, у який Хрис-

тос народився, а 

той, у який він 

хрестився й 

освятив воду. 

Святкувати 

Богоявлення 

християни поча-

ли ще з апос-

тольських часів. 

Збереглося свід-

чення святителя 

Климента Олек-

сандрійського 

від II століття 

про нічне пиль-

нування, яке 

вчиняється пе-

ред святом Водохреща Господнього. 

Починаючи з III століття, Григорій Чу-

дотворець, мученик Іполит і всі великі 

отці Церкви проводили в день свята 

особливі розмо-

ви з паствою, у 

яких роз’яс-

нювали його 

зміст. 

      Свято Бого-

явлення Гос-

поднього в пер-

ших століттях 

християнства 

вважалося  збір-

ним, бо стосува-

лося кількох 

подій із життя Ісуса 

Христа. Вони 

свідчили про йо-

го божествен-

ність, а саме: йо-

го Різдво, по-

клоніння муд-

реців, Хрещення, 

чудо в Кані 

Галілейській і 

чудесної історії з 

хлібом. Тому й 

нашу назву 

“Богоявлення” 

треба розуміти в 

множині, бо вона 

означає празник 

святих Богоявлень. 

                         Петькун Діана, 9-Б клас 
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Моє хобі       

   Пам`ятаю той момент, коли я впер-

ше одягла ковзани й вийшла на лід, у 

мене нічого не виходило.  

   Я не могла навіть стояти на них. На 

мою думку, саме це й захопило мене. 

Після цього я постійно просила батьків 

сходити зі мною на льодову арену. Во-

ни погодилися  віддати мене на фігурне 

катання. Я була неймовірно рада цьому. 

   Там я багато чому навчилася: різко 

змінювати траєкторію руху, кататися на 

одній нозі й навіть танцювати на льоду. 

Це були найкращі моменти в моєму 

житті. Через деякий час я вже вправно 

виконувала різні стрибки.  

   Пам'ятаю той день, коли я впер-

ше поїхала на змагання. Тоді я не по-

сіла призового місця й дуже засмути-

лася, але почала тренуватися ще ста-

ранніше. Усе 

це було не да-

ремно. Адже 

на наступних 

змаганнях я 

завоювала 

ПЕРШЕ МІС-

ЦЕ.    

 У той мо-

мент я відчувала себе найщасливі-

шою. Саме того дня я настільки по-

любила фігурне катання й ні на один 

день не залишала свої ковзани.  

Я зацікавилася й історією фігурно-

го катання.  

Знаєте, що найдавніші ковзани було 

знайдено на березі Південного 

Бугу неподалік від Одеси. Знахідку да-

товано періодом бронзового віку. Такі 

ковзани виготовлялися з фаланги пе-

редніх ніг коней. Батьківщиною фігур-

ного катання  вважається Голландія. А 

от появі ковзанів нового типу, схожих 

на теперішні, ми завдячуємо Петру І.  

   Я все життя буду займатися саме 

цим спортом, адже він так мені подоба-

ється  своєю швидкістю, складністю 

рухів  і приємним холодом, яким дихає 

лід.  

                   Бєляєва Ольга, 9-Б клас 

Призер Всеукраїнських  

змагань із фігурного катання 



 

 

       ПОЗИТИВНИЙ ПРИКЛАД 

Міністерство екології Франції видало по-

станову, яка забороняє з 1 січня викори-

стання в 

універмагах та 

супермаркетах 

на території 

країни одноразові  

поліетиленові паке-

ти. 

    Міністерська по-

станова є реакцією на 

вимогу Європейської 

комісії. 

«Європейська комі-

сія поширила докла-

дні роз’яснення що-

до використання пла-

стикових пакетів та 

порядок застосуван-

ня цієї норми, яку бу-

ло викладено в на-

шій постанові», – за-

уважила міністр еко-

логії Франції Сего-

лен Руаяль. 

         За її словами, постанова набула 

чинності з 1 січня 2016 року. 

«Нововведення 

сприятиме та-

кож розвитку об-

робної промисло-

вості та створить 

додаткові робочі мі-

сця у Франції», – за-

значила міністр. 

Вона також нагадала, 

що положення постано-

ви будуть оприлюднені 

найближчим часом у 

офіційному держав-

ному віснику Journal 

du dimanche. 

         У міністерстві 

екології також запе-

вняють, що їх прик-

лад стане взірцем 

для інших країн сві-

ту.  

Синявська Ольга,  

9-Б клас       
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