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 Слава не поляже 
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людей… 
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 День матері в 
Україні 

 День матері  
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кнення        свята 
1 Травня 

Сьогодні немає задачі важливішої, 

ніж задача формування патріотизму. 

Кожне молоде серце має берегти па-

м’ять про всіх, хто відстояв нашу 

державу в страшні роки лихоліття.  

    Ми схиляємо голови перед подви-

гом тих бійців, які, обороняючи рідну 

землю, показали приклади героїзму й 

самопожертви. 

    Вони відстоювали мир! 

Випуск №9 (89) травень, 2015 року 
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В Україні переосмислюють 

 День Перемоги 

8 травня в Україні вперше відзна-

чили День      пам'яті   й  примирен-

ня, 9 травня  ушанували ветеранів. 

День Перемоги для українців, як і 

раніше, залишається великим свя-

том.  Цього дня традиційно відбуло-

ся  покладання квітів, були й нагоро-

ди та медалі, і урочисті промови, і 

солдатська каша. “Низький уклін” і 

“Дякуємо за вашу перемогу!” почув 

кожен ветеран із тих небагатьох, котрі ще за-

лишилися живими. 

Однак, незважаючи на це, ставлення людей 

в Україні до подій 70-річної давнини помітно 

змінилося: частіше люди говорять, яку ціну в 

цій війні заплатили саме українці. За даними 

Інституту історії Української Національної 

Академії Наук, жертви України в тій війні 

склали від восьми до десяти мільйонів людей. 

Саме тому вперше в Україні офіційно Указом 

Президента Петра Порошенка заснований 

День пам'яті та примирення. Його відзначають 

8 травня, як і в інших європейських країнах. 

    В Україні 8 та 9 травня не було військо-

вих парадів. Ми згадали  всіх: і тих, хто заги-

нув, і тих, хто залишився живим. В Україні ак-

цент із країни-переможниці на країну-жертву 

змінився лише зараз, оскільки українці тільки 

тепер починають усвідомлювати, що в 1945 

році перемогли лише німецький нацизм, але 

ще довгий час боролися з іншим тоталітарним 

режимом - комуністичним, який приніс Украї-

ні колосальні людські та ресурсні жертви. 

Сприяли переосмисленню масові протести 

на Майдані, російська анексія Криму та війна 

на Донбасі. До цього процесу переосмислення 

історії в країні народ уже йшов, але дуже пові-

льно, а ці події стали каталізатором. 

Нові символи 

Саме 8 та 9 травня гімназисти  прикріпили 

на лацкан піджака червоний мак -  символ па-

м'яті та примирення в деяких європейських 

країнах. Цей символ дітям більш зрозумілий, 

ніж георгіївська стрічка, адже мак як кривавий 

слід від кулі. Це викликає  справжні емоції.  

Примирення суспільства 

Щоб примирити українське суспільство й 

показати, що історія - це не привід для чвар, а 

загальна спадщина, і що жертву минулих поко-

лінь шанують і поважають у незалежній Украї-

ні, група волонтерів зняла до Дня Перемоги 

серію тематичних соціальних роликів. Вони 

розповідають про історію двох поколінь, які 

знаходять спільну мову на ґрунті любові до 

батьківщини й обов'язку щодо її захисту. У 

центрі оповідання - ветерани, яким телефону-

ють їхні онуки, солдат української армії та ме-

дсестра з військового шпиталю. 

Ці діалоги набагато краще показують спра-

вжнє ставлення сучасних українців до Другої 

світової війни. 

Щороку перед 9 травня тема війни й ролі 

колишніх радянських республік у перемозі в 

ній загострюється. Росія намагається спекулю-

вати на цьому, приватизуючи перемогу й при 

цьому замовчуючи, яку ціну за неї заплатила 

Україна. А учням слід  дати інший сигнал:  по-

двиги ветеранів не забуті! 

 Ми шануємо їх, і нам зараз головне - збере-

гти нашу країну. 

               Куратор 8-Б класу Селютіна М.К. 
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Victory Day 

Many historical events are of great 

importance for all people and coun-

tries throughout the world. 

The history of Ukraine goes back 

to the remote past. The reunification 

was proclaimed in the ancient 

Ukrainian town of Pereyaslav in 

January 1654 at the Pereyaslav Rada 

of representatives of the Ukrainian 

people convened by Bogdan Khmelnitsky. The 

reunification of the western parts of Ukraine took 

place in 1939. 

The Ukrainian people suffered greatly during 

the Great Patriotic War. 4 million and a half of 

the Ukrainian people were killed; more than 2 

million were taken to Germany as slaves. 

So, one of the most remarkable public events in 

my country is the Victory Day. It is traditionally 

celebrated on the 9th of May. This patriotic holi-

day commemorates the victory over the Nazi Ger-

many. Every year in honour of this day in all cit-

ies across the country lots of cheerful parades and 

celebrations are held. Despite the fact that the 

holiday is celebrated in a flamboyant way, May 9 

is a sad day for the majority of our population. 

Many people have lost their loved ones and close 

relatives during this ruthless war. From one hand 

everyone is happy that the country wasn’t occu-

pied by the fascist invaders, from the other hand 

everyone grieves over their loss. 

On this day we are grateful to our saviors, to 

those who sacrificed their lives for us. That’s why 

we try to celebrate this day with honours. Some 

part of younger generation doesn’t understand the 

importance of this event, which I think is disre-

spectful. In my opinion, the Victory Day is one of 

the greatest holidays during the year.  

                            Хомяк Катерина, 9 клас 

ПЯМ'ЯТЬ ЖИВА 
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      Лінійка Лінійка Лінійка    

Пам'ятіПам'ятіПам'яті   



 

 

     Подвиг народу має жити вічно! 

Цього року наша країна відзначає одне з 

найвизначніших свят - День Перемоги над 

німецько-фашистськими загарбниками. Цій  

події уже 70 років, і вона залишила слід у кож-

ному серці громадянина-патріота України. 

Наші прадіди, прабабусі боролися за свободу 

своєї Батьківщини, вони робили все, що могли, 

щоб захистити її від ворога. 

Усі мої прадіди брали участь у Великій 

Вітчизняній війні. Про це мені розповіли мама 

і тато. Перший прадід Яків був командиром 

артилеристської батареї та брав участь у боях 

за Сталінград. А прадід Юрій став 

розвідником і за свої подвиги отримав багато 

нагород. Третій прадід Дмитро був партиза-

ном, воював у діючій армії і дійшов до Ке-

никсберга, де його було поранено. Після 

лікування він повернувся додому. А прадід 

Михайло потрапив у полон, бувши рядовим 

солдатом. На жаль, він зазнав жорстоких 

тортур у Освенцимі. Кожен із них знав, 

на що йде й був упевнений, що віддасть 

своє життя заради мирного майбутнього. 

Усі вони воювали за свої сім'ї, за свій на-

род, за свою Батьківщину і  свято вірили, 

що ми заживемо у вільній країні, і тому 

стали на її захист. Таких чоловіків, як мої 

прадіди, було мільйони, кожен із них 

заслуговує на повагу. 

Я вважаю, що ми маємо пам'ятати героїчні 

подвиги наших предків. Багатьох героїв уже 

немає, тому що вік ветерана укоротила війна.  

Важка доля спіткала дітей, які народилися 

перед війною. Це наші дідусі та бабусі. Воєнні 

лихоліття закарбувалися в їх пам’яті. 

Напередодні Дня Перемоги відбулася цікава 

зустріч учнів нашого 9 класу з дитиною війни 

Плахотнюком Андрієм Івановичем  на 

виховній годині «Шануємо! Пам’ятаємо!» За-

тамувавши подих, ми слухали розповідь і про 

його матір, яку мало не забрали до Німеччини, 

і про долю дядька, який пропав безвісти. А по-

тім розповідали про героїв своєї родини.  

Уявіть, що через тисячі років, відкриваючи 

книгу з історії, діти не побачать розділ про по-

дії Великої Вітчизняної війни. Цього допусти-

ти не можна, тому що подвиг народу має жити 

вічно! 

                                   Безрука Влада, 9 клас 
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Мій прадід 

Мій прадід, Калантирський  Євгеній Мико-

лайович, народився в 1925 році. Він був призва-

ний на війну після закінчення ремісничого учи-

лища у віці 17 років    механіком і водієм танка 

Т-34. Воював у Естонії, під Талліном, брав 

участь у бойових діях, був контужений і отри-

мав 2 поранення. За період війни був відмічений 

бойовими нагородами: медалями «За відвагу» і 

«За бойові заслуги». 

У газеті «Червона зірка» була надрукована 

стаття «Влучний постріл бійця», у якій було на-

писано, як він підбив фашистський танк. 

Я пишаюся своїм прадідусем! 

            Скоблюк Анастасія, 8-Б клас 
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Низький уклін ветеранам 

за  їх безсмертний подвиг, що  

залишиться у нашій пам’яті, у  

пам’яті народу й країни до скону віків.  

         *** 

Трагедій мука. 

То ж одна 

 Одвічна боротьба. 

Доля змушена терпіти 

Війну за владу, 

За владу, 

За землі чужі. 

Страждання невимовні, 

Наскрізь злом просякнуті 

Безжальністю людською. 

Серце б’ється безупину- 

Загроза в дім прийшла. 

Хіба ж чекала цього людина? 

Хіба ж для цього вона жила? 

Нестримні сльози 

Ллються, мов вода. 

Глибокий сум 

Глибший за море 

Та океани прозорі. 

Біль душу пронизує, 

Серце болить 

За рідну Україну, 

За землі свої, 

За матір із батьком, 

За долю свою. 

Уславлена героями, 

Незламним духом своїм 

Ця щира Україна, 

Ця рідна земля! 

За неї проллємо ми кров, 

За неї боротись ми будем! 

Не зважайте на образи, люди, 

Ми здолаємо ворогів! 

Клянемося душею 

Захистить Батьківщину свою! 

Клянемося любити до скону, 

Допоки ворог суворий не вб’є! 

У муках тяжких 

Нездоланними бути! 

Нехай ворог катує, 

Нехай на жалість бере, 

Клянемося не зрадити Україну - 

Батьківщину свою! 

Хай ворог лютий гине! 

Біжить із земель, 

Україно, твоїх! 

Обіцяю до скону тебе любити, 

У горі хмільному не кинуть. 

Обіцяю рани загоїти твої, 

Батьківщино, ти нездоланна 

І сини, 

І доньки твої. 

Ми будемо боротися за свободу, 

За небо блакитне 

Над головою, 

За пшеницю 

Золотаву твою, 

За людей, 

Котрі гинуть 

У невільній війні. 

Батьківщино, 

Із хлібом і сіллю 

Зустрічай переможців своїх! 

            Гончаренко Роксолана, 7-А клас 



 

 

Мій прадід – ветеран 

    Ідуть роки, ідуть десятиліття, але па-

м’ять про подвиг наших предків, які грудьми 

захистили нас від нацистської окупації, ніколи 

не зітреться. Особливо, якщо  ці люди – твої 

рідні. Тому я хочу розповісти про таку люди-

ну, мого прадіда Миколу Івановича.  

Народився Харитонов Микола Іванович у 

1923 році в селі Кондирівка Тульської губернії 

Новосільського уїзду в сім’ї селян. Навчався в 

технікумі на тракториста.  Ріс як звичайний 

хлопець, поки не прийшла звістка про війну в 

його село. У 1941 році вступив до лав РККА.  

Там він проходив підготовку, поки його не 

відправили  17 вересня 1942 року на Західний 

фронт. Служив командиром танку КВ-1 у 

складі 169 гвардійського танкового   батальйо-

ну.   Воював       відважно, і вже 20 вересня 

1942 року здійснив подвиг, першим в’їхавши в 

тил супротивника, і знищив до 5 дзотів, 2 гар-

мати і до 35 чоловік піхоти.  Його танк підір-

вали: збили гусениці, вибили прибори нагляду 

й контузило екіпаж. Дідусь та його екіпаж не 

здалися. Під покровом ночі вони залишили 

танк та доповзли до своєї частини. Микола 

Іванович був нагороджений орденом Червоно-

го прапора. Дідусь дійшов до Берліна, там же 

зустрів Перемогу. Через рік повернувся додо-

му. Його подвиг я ніколи не забуду, оскільки 

завдяки таким, як 

він, ми зараз живі. 

Вічна слава героям!  

Харитонов  

Олександр, 9 клас 

      Мій прадід-учасник  

Великої Вітчизняної війни 

      Мій прадідусь 

Дідик Михайло Іва-

нович народився 31 

грудня 1909 року. 

Він пройшов дві вій-

ни. Спочатку війну з 

фінами, де був наго-

роджений медаллю 

«За Відвагу». Потім 

27 червня 1941 року 

пішов добровольцем 

на війну з німецько-

фашистськими загар-

бниками. 

      29 липня 1941 року мій прадід був важко 

поранений. Із поля бою його витягнув друг, 

теж житель селища Тумботино, Гусєв Вадим 

Кіндратійович. Після лікування в шпиталі мій 

прадідусь був направлений у великокаліберний 

запасний артилерійський полк, який знаходив-

ся в Москві. У листопаді 1941 року отримав 

орден «Червона Зірка» за оборону Мо-

скви. Брав участь у запеклих боях за 

Сталінград, Смоленськ. 

       Під час Великої Вітчизняної війни  

винайшли нову потужну зброю 

«Катюша». У німців такої зброї не бу-

ло,  вони дуже боялися наших 

«Катюш». Мій прадідусь був призна-

чений навідником установки 

«Катюша». 

        П о в е р н ув -

шись із війни в 

1945 році, він ві-

дразу влаштував-

ся на роботу на завод 

«Ленінська кузня». 

        Я дуже пишаюся 

своїм прадідусем. 

  Дідик Едуард, 8-Б клас 
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      Із сивої давнини до наших днів народи тво-

рять свою історію. Щоб правильно 

орієнтуватися в житті, бути освіченою люди-

ною, треба вивчати минуле свого народу.  

     Історія народу, як і історія життя людини, 

має героїчні, трагічні, щасливі й нещасливі 

сторінки.  

     Історія мого народу писалася передовсім 

відвагою, мудрістю наших предків-українців, 

козацькою славою, гордою самопожертвою, 

безкорисливою любов’ю до своєї рідної, 

политої сльозами й потом святої землі.  

      У героїчному найбільше проявляється  ха-

рактер народу, 

його душевна 

краса, талант. 

Велична й не-

вмируща слава   

Хортиці. Це 

тут у важкі роки лихоліття, коли українську 

землю, немов ті хижі круки, терзали татарські 

орди та польська шляхта, зародилася, розрос-

лася в могутню бойову славу козацька вольни-

ця – Запорізька Січ. 

       Скільки подвигів, прекрасних могутніх 

велетнів народила вона за свої сторіччя! Бо-

гдан Хмельницький, Іван Сірко, Петро Сагай-

дачний, Іван Богун, Максим Кривоніс, Данило 

Нечай… 

       А скільки ще їх, безіменних героїв-

лицарів, примушували здригатися татарських 

ханів, громили добірні полки польських 

загарбників!  

       Безкорисливі, благородні, вони прагли 

волі для своєї землі, для свого народу.  

       У січня 1918 року героїчну смерть прийня-

ли майже 300 українських юнаків під Крутами. 

Вони заслужили вічну пам'ять, тому що на бій 

їх вела любов до рідної землі. Їх розстріляли 

надвечір. Перед смертю один із них заспівав: 

«Ще не вмерла Україна…» Цю пісню 

підхопили всі герої… 

...Тридцять мучнів українців, 

Славних, молодих… 

На Аскольдовій могилі 

Український цвіт… 

         Ми низько схиляємо голову й перед ге-

роями, які відвойовували мир під час Великої 

Вітчизняної війни. Ми пишаємося їх подвигом.  

        Тисяча чотириста вісімнадцять днів… Ве-

лика Вітчизняна війна була для України особ-

ливо страшною ще й через те, що наш народ не 

мав власної держави. Україна стала ареною 

найзапекліших боїв. Майже кожен клаптик її 

землі переораний бомбами, снарядами, переко-

паний  лопатами, щедро политий кров’ю. Води 

Дніпра були 

червоні від неї. 

А тілами загиб-

лих було пере-

крите русло 

річки. На бій 

ішли призовники і добровольці, чоловіки і 

жінки, атеїсти і віруючі. Старі й молоді 

піднялися на боротьбу за свою землю, свій дім, 

своє майбутнє. У роки війни, як і декілька 

століть тому, кожна людина  знала: щоб здобу-

ти свободу, треба поставити собі за мету щось 

незрівнянно важливіше, ніж порятунок власно-

го життя. 

        Я дуже хотіла б, щоб ми, нинішнє 

покоління, збагнули абсолютну цінність кож-

ного людського життя, цінність життя у 

вільній країні. Із творів Олеся Гончара, Воло-

димира Сосюри, Павла Тичини, Андрія Ма-

лишка, Олександра Довженка та багатьох 

інших ми можемо ще більше дізнатися про 

величність безсмертного подвигу українського 

народу в роки Великої Вітчизняної війни.  

     Я вірю, що небо над Україною буде світле, 

мирне й чисте: 

    …на оновленій землі 

    Врага не буде, супостата, 

    А буде син, і буде мати, 

    І будуть люди на землі… 

                            Корчинська Софія, 9 клас 

ПЯМ'ЯТЬ ЖИВА 
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     Слова сивого воїна 

...Колись жили народи  мирно, 

Розквітала,буяла земля. 

Дуже тихо і так нежданно 

 На цей світ народилась війна. 

 

Ну навіщо вона?.. Не потрібна! 

Безпощадне дитя сатани 

Розрива всі сполуки - і гине 

Наша рідна матуся-земля! 

 

Було війн на цім світі багато, 

Всі страшні і безглузді вони! 

Хтось за землю всю кров  

                                    проливає, 

Хтось за гроші - дорожчі вони! 

 

Я благаю, оклигайте, люди! 

Треба в мирі, у покої  жить, 

Розуміти усіх і усюди, 

І всю нашу планету любить! 

 

Скільки літ ця тварюка забрала? 

А людей скільки в лапах її?  

Хтось боровся хоробро із нею, 

Мужньо гинув і йшов удалечінь... 

 

Ці слова проказав мені воїн, 

Старий воїн - сивий ветеран, 

Що живе в хатині  

                            навпроти, 

Проти лісу, де він  

                            воював… 

Салганік Марія, 8-Б клас 

ПЯМ'ЯТЬ ЖИВА 

Мій прадідусь 

 Про мого прадідуся мені розповів мій ді-

дусь Носов Олександр Петрович. Мій прадід 

до війни   працював у м. Павлово на заводі. 

Звали його Петром Носовим. 

 Служити він пішов у 1942 році. Спочатку 

був у артилерійській обслузі. Через деякий 

час прадідусь потрапив до шпиталю через 

поранення, де він пробув три місяці. Після 

лікування він добровольцем пішов у розвід-

ку. 

  Він героїчно виконав безліч завдань. Про 

це ми дізналися з його листів, які зберігають-

ся й по цей день. 

  Останнє завдання він отримав під Смо-

ленськом. Мого прадідуся з його загоном по-

слали за "язиком". Повертаючись, вони пот-

рапили в засідку - за ними спостерігав німе-

цький снайпер.  

… Снайперський постріл… Куля потрапи-

ла в груди мого прадідуся. Вона не зачепила 

серце, але була смертельною. Його встигли 

принести в шпиталь, а там він і помер після 

важкої операції - не витримало серце.    

      У нашій сім'ї завжди пам'ятають про 

людину, що захищала Батьківщину від фаши-

стів. 

             Риженкова  

               Ліза, 8-Б клас 



 

 

        Війна… Подвиги людей... 

Важкі  роки для України припали на ХХ 

століття. Наші праотці пережили багато кри-

вавих війн - вони воювали з ворогом. Кожного 

з них із гідністю можна назвати героєм. 

     Велика Вітчизняна війна – найкриваві-

ша за всю історію людства. Вдуматися, скіль-

ки людей загинуло на фронтах, у гітлерівсь-

ких застінках, у концтаборах, зникло безвісти, 

спалено в крематоріях (уже в перші дні окупа-

ції  в печах цегельного заводу в Олександрії 

було знищено 5,5 тисяч людей), у німецькому 

рабстві, у окупованих містах та селах було за-

катовано та розстріляно понад 72 тисяч грома-

дян. 

 Якщо взяти загальну цифру – здригнешся 

від жаху. А все заради чого? „Убивство люди-

ни – це трагедія, а вбивство мільйонів – стати-

стика”. 

     Фашистські 

орди прийшли 

на нашу землю з 

мечем, але наші 

солдати та пар-

тизани мужньо 

відвойовували 

кожен клаптик 

рідної землі: бі-

льше двох міся-

ців тривала Ки-

ївська та Одесь-

ка  операції, 250 

днів тривала ге-

роїчна оборона 

С е в а с т о п о л я .    

Горіла земля під 

ногами німець-

ких окупантів - 

у тилу ворога діяли партизанські загони. Под-

виги людей увіковічено в пам'ятниках у кож-

ному місті та селі.  

     Мій прадідусь пройшов усю війну. Він 

також брав участь у обороні Києва. Довелося 

йому брати участь і в битві під Сталінградом, 

у Курській битві. Із Другим  Українським фро-

нтом дідусь пройшов через усю Україну до 

самого Берліна. Він нагороджений багатьма 

орденами та медалями: „За оборону Києва”, 

„За оборону Сталінграда”, „За взяття Берлі-

на”...  

     Я був зовсім маленьким, коли не стало 

мого прадідуся, але я його люблю й пам'ятаю 

не лише за те, що він мені рідний, а й за те, що 

він і тисячі таких же Іванів дали можливість 

нам жити. 

Вічна їм пам'ять!!! 

              Коломієць Олександр, 9 клас 

ПЯМ'ЯТЬ ЖИВА 
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РОДИННЕ ВИХОВАННЯ 

FETE DES MERES  

A la fin du mois de mai, c'est la fête de toutes 

les mamans. Savez-vous d’où viennent cette date 

et ce rendez-vous si particulier ? Ses origines ne 

sont pas forcément celles que l'on croit. 

Ce type de célébration de la maternité existe 

sous diverses formes dès l’Antiquité. Mais dans 

sa version moderne, la fête des mères émerge au 

début du XXe siècle, avec l'arrivée des politiques 

natalistes. Après diverses tentatives peu con-

cluantes en France, c’est le régime de Vichy qui 

introduit défintivement la fête des mères dans le 

calendrier et accompagne ce mouvement d'une 

vaste opération de propagande. Aujourd'hui, c'est 

une loi de 1950 qui établit 

la fête des mères dans le 

calendrier, un dimanche qui 

n'est cependant pas un jour 

férié. Aujourd'hui, plus de 

quatre familles sur cinqdéclarent célébrer 

cet événement en offrant un cadeau à une 

maman. 

     La date de la Fête des mères évolue 

chaque année, mais la règle est simple. 

La loi du 24 mai 1950 relative à la fête des 

mères précise : "La Fête des mères est 

fixée au dernier dimanche de mai ; si cette date 

coïncide avec celle de la Pentecôte, la Fête des 

mères a lieu le premier dimanche de juin".  

La fête des mères s'impose progressivement 

au XXe siècle 

La date de la Fête des mères n’est pas la 

même sur l’ensemble de la planète. Ainsi, en 

Belgique ou en Suisse, elle est fixée au deuxième 

dimanche de mai. C’est également le cas aux 

Etats-Unis. La plupart des pays du monde se sont 

alignés sur le modèle américain, mais pas 

l'Hexagone. Pourquoi ? Pas uniquement par es-

prit d'indépendance, mais parce que, en France, 

ce dimanche-là est officiellement et tradition-

nellement réservé à la pucelle d'Orléans. En effet, 

en 1920, les députés ont instauré la "fête nation-

ale de Jeanne d'Arc". Elle a lieu le deuxième di-

manche de mai, chaque année, et célèbre la sainte 

considérée comme héroïne de la patrie. Cette cé-

lébration est aujourd'hui tombée en désuétude 

pour les plupart des Français et des représentants 

de la République. En Grande-Bretagne, la fête 

des mères est célébrée le 4e dimanche du 

Carême : elle s’est substituée au Mothering day, 

une fête chrétienne célébrant la "mère église". 

Par extension, elle désigne aujourd'hui la fête des 

mères.  

Envoyez des cartes pour souhaiter bonne fête 

aux mamans ! 

En 1806, Napoléon 

aurait envisagé la cré-

ation d’une fête ren-

dant hommage aux 

mères au printemps, 

moment de renaissance de la na-

ture. Sans que l'on ne sache pour-

quoi, l'idée aurait été abandonnée. 

Elle revient dans l'air du temps au 

début du XXe siècle. Le mouve-

ment nataliste et hygiéniste veut 

célébrer le rôle de la mère dans l'éducation des 

enfants. C’est la commune d’Artas, au nord-ouest 

de l’Isère, qui revendique l’invention de la fête 

des mères. Un certain Prosper Roche, homme 

moustachu et fondateur de l'Union Fraternelle 

des Pères de Famille Méritants d'Artas (fondée 

"dans l’unique désir d’apporter un rayon conso-

lateur au foyer de ceux qui plient sous le poids de 

leur trop lourd fardeau"), organisa le 10 juin 

1906 une cérémonie rendant hommage aux mères 

de familles nombreuses. Ce jour-là, deux mères 

de neuf enfants reçurent le "prix de Haut mérite 

maternel". 

         Selutina Marina, professeur de français 

      Свято матері у Франціїї, Свято матері у Франціїї, Свято матері у Франціїї,    

традиції, особливостітрадиції, особливостітрадиції, особливості   



 

 

      День матері в Україні 

У багатьох країнах світу відзначають 

День матері 13 травня. В Україні  цей 

день відзначається в другу неділю трав-

ня відповідно до Указу Президента 

України   від   10      травня     1999  ро-

ку № 489/99. 

Історія свята така: у 1908 році молода 

американка Анна Джервіс із Філадель-

фії виступила з ініціативою вшанову-

вання матерів у пам’ять про свою ма-

тір, яка передчасно померла. Анна пи-

сала листи до державних установ, зако-

нодавчих органів, видатних осіб із про-

позицією один день у році присвятити 

вшануванню матерів. 

Її старання увінчалися успіхом - у 

1910 році штат Вірджинія перший ви-

знав День матері як офіційне свято. Хо-

ча по суті це - свято вічності: із поко-

ління в покоління 

для кожного мама - 

найголовніша лю-

дина для своїх ді-

тей. 

Безумовно, День 

матері - це одне з 

самих зворушли-

вих свят, тому що 

кожен із нас із ди-

тинства й до своїх 

останніх днів несе 

у своїй душі єди-

ний і неповторний 

образ - образ своєї мами, яка все зрозу-

міє, вибачить, завжди пожаліє та буде 

самовіддано любити, незважаючи ні на 

що. 

Щастя й краса материнства в усі сто-

ліття оспівувалися кращими художни-

ками і поетами. І не випадково. Від то-

го, наскільки шанована в державі жін-

ка, яка виховує дітей, можна визначити 

ступінь культури й благополуччя суспі-

льства. Щасливі діти ростуть у дружній 

родині й під опікою щасливої матері. 

 Цього дня ми від усієї душі вітаємо 

дорогих мам із їх святом.  

Рідненькі, хай світлом і добром відгу-

куються в душах дітей ваші нескінчен-

ні турботи, терпіння, любов і відда-

ність. 

            Скоблюк Анастасія, 8-Б клас 

 

РОДИННЕ ВИХОВАННЯ 
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РОДИННЕ ВИХОВАННЯ 

Muttertag 

Der Muttertag findet immer am 2. Sonntag des 

Mais eines Jahres statt und ist ein inoffizieller 

Feiertag zu Ehren der Leistungen der Mütter. 

Aufgrund der Festlegung 

auf den 2. Sonntag im 

Mai ist der früheste Ter-

min für den Festtag der 

8. Mai und der späteste 

der 14. Mai eines Jahres. 

Es handelt sich nicht um 

einen gesetzlich festge-

legten Feiertag, sondern 

um einen kulturellen 

Brauch. 

 

Geschichte 

Die Idee, der Frau zu 

danken, die uns zur Welt 

gebracht und uns 

geduldig großgezogen 

hat, entstand in den 

USA. Warum feiern wir 

Muttertag? Wo hat er 

seinen Ursprung? Feiern 

auch andere Kulturen 

diesen Tag? 

Der Tag zu Ehren der 

Mütter wird vor allem in 

der westlichen Welt ge-

feiert. Traditionell findet 

er international in den 

meisten Ländern am 

zweiten Sonntag im Mai 

statt, es gibt einige 

Länder, die ein anderes 

Datum gewählt haben. 

Seinen Ursprung hat er 

bei der Amerikanerin 

Anne Marie Jarvis. Deren Mutter hat sich für an-

dere Mütter ihr Leben lang eingesetzt und 1865 

eine Mütterbewegung / Frauenbewegung ins Le-

ben gerufen. Um ihre Mutter posthum zu ehren, 

fühlte sich Jarvis 

berufen, einen of-

fiziellen Muttertag 

zu etablieren. 

Nach und nach nah-

men andere Länder 

eine Art Muttertag an 

oder führten diesen, 

ganz in Jarvis Tradi-

tion, ein. 1922/1923 

begann Deutschland 

die Initiative "Ehret 

die Mütter" ins Le-

ben zu rufen. Diese 

sollte bewusst kein 

politisches Statement 

sein und lediglich 

d i e  F l o r i s t i k -

branche beleben. 

Erst später, im 

Jahre 1939, nutzte 

das nationalsozial-

istische Regime 

diesen Tag zu poli-

tisch orientierten 

Zwecken und ver-

l i e h '  d a s 

"Ehrenkreuz der 

Deutschen Mütter", 

demonstrativ am 3. 

Sonntag im Mai. 

    продовження  

  на стор.15 
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Top 10 Geschenkideen zum Muttertag 2015 

Blumen – nicht originell, aber DER Klassiker. 

Aber bitte vorher die Lieblingsblume in Erfah-

rung bringen. Wer keine Ader für Blumen hat, 

kann sich 2015 im örtlichen Blumenladen über 

geeignete Gewächse informieren. 

Ausflüge – gemeinsam verbrachte Zeit ist ein 

schönes Geschenk. Tipp: vorher nach den Öff-

nungszeiten von in der Nähe befindlichen Sehen-

swürdigkeiten suchen. 

Selbstgebasteltes – 

sofern nicht gleich zwei 

linke Hände vorhanden 

sind, ist auch das eine 

p e r f e k t e  V a r i a n t e . 

Vielleicht im Jahr 2015 

einmal etwas, was schön 

aussieht und praktischen 

Wert besitzt? 

Wellnesstag – es muss 

nicht gleich das Well-

nesshotel sein, auch eine 

Massage in einer Well-

nessoase in der Gegend 

bringt Entspannung. 

Essen gehen – hat die 

Mutter ein Lieblingsrestaurant, in welchem sie 

lange nicht mehr war? Dann ist eine Einladung 

dorthin eine passende Geschenkidee zum Mutter-

tag 2015. 

Theater, Musical & Co. – wenn sie eine aus-

geprägte Ader für kulturelle Veranstaltungen hat, 

kann man dort nach Geschenkideen schauen. 

Erlebnisgeschenke – nicht neu, aber auch noch 

nicht so verbreitet. Einige Anbieter für Erlebnis-

geschenke bieten Gutscheine an, bei denen die 

Wahl aus mehreren Aktivitäten in den Jahren 

2015 und später besteht.  

Floating – siehe Punkt 7. Perfekte Entspan-

nung beim Schweben im Wasser. Aufgrund des 

Preises vielleicht eher eine Idee als Geburtstags-

geschenk. 

Krimi Dinner – siehe wiederum Punkt 7. Oder 

als Kombination mit Punkt 5. Essen gehen und 

nebenbei ein kriminalistisches Rätsel lösen: die 

perfekte Geschenkidee 2015 für die Krimi-Fans 

unter den Müttern. 

Bücher – hat der Lieblingsautor ein neues 

Buch herausgebracht? Aber vorher abklären, ob 

es nicht im heimischen Bücherregal steht. 

 

Liebste Mama, 

heute ist es wirklich Zeit,  

Möcht' zeigen meine Dankbarkeit  

Hab' einen bunten Strauß für dich,  

Ich weiß du magst ihn sicherlich  

Stell in die Vase ihn hinein  

Und auch in ein paar Tagen . . .  

Soll "Hab' dich lieb" er sagen. 

      Учитель  німецької  мови  Дундич. О. В. 



 

 

  Яка історія  

виникнення свята 1 Травня 

 Травневе свято має давні язичницькі корені 

й аж ніяк не випадково називається Днем 

праці. 

Три тисячі років тому жителі стародавньої 

Італії поклонялися богині Майї – 

покровительці землі й родючості. На честь 

богині останній весняний місяць і був назва-

ний травнем, а в перший день цього місяця 

влаштовувалися святкування, щоб витрачена 

навесні праця – переорюванням землі й 

посівна – не пройшла даремно. 

За минулі тисячоліття звичаї стародавньої 

Італії поширилися в багатьох країнах, жителі 

яких улаштовували в перший день травня 

масові гуляння та ходи. У міру християнізації 

Європи церква все активніше боролася з цією 

язичницькою традицією, яка практично 

повністю була ліквідована до кінця XVIII сто-

ліття. 

Першотравень у новому вигляді відродився 

в кінці XIX століття в робітничому русі, де бу-

ло запропоновано  в якості однієї з основних 

вимог уведення восьмигодинного робочого 

дня. 1 травня 1886 організації США та Канади 

влаштували ряд мітингів і демонстрацій. При 

розгоні демонстрації в Чикаго загинуло шість 

демонстрантів. За цим послідували масові ви-

ступи протесту проти жорстоких дій поліції, у 

результаті вибуху бомби було вбито вісім по-

ліцейських. За звинуваченням в організації ви-

буху четверо робітників були засуджені до 

смерті. У 1889 році Паризький конгрес II Інте-

рнаціоналу в пам'ять про страчених оголосив 1 

Травня Днем міжнародної солідарності трудя-

щих і запропонував щорічно відзначати його 

демонстраціями з соціальними вимогами. 

 Уперше відзначили 1 Травня в 1890 році у 

Варшаві проведенням  страйку робітників. 

Польща на той час була частиною Російської 

імперії. Наступного року в Петербурзі відбула-

ся перша “майовка” – нелегальні збори робіт-

ників. А з 1897 року “майовки” стали носити 

політичний характер, супроводжуватися масо-

вими демонстраціями та називатися "Днем мі-

жнародної солідарності трудящих". 

У 1917 році 1 Травня вперше відсвяткували 

відкрито. У всіх містах країни мільйони робіт-

ників вийшли на вулиці з гаслами. А перший 

Першотравневий парад РККА відбувся в 1918 

році на Ходинському полі. Травневі гуляння 

проходили по всій країні. Довгий час Першот-

равень відзначався як День міжнародної солі-

дарності трудящих усіх країн. А в 1992 році 

всенародно улюблене свято перейменували на 

Свято весни і праці. 

                                Петькун Діана, 8-Б клас 
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