
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Якщо зранку подвір'я школи наповнюється гомінкими 

голосами малечі та п'янкими запахами міріади квітів – 

настало світле свято 1-го Вересня, Дня Знань. 

Традиційно кожного року теплими словами привітань 

школа всіх зустрічає, аби кожен учень, особливо – 

кожен першокласник), відчув урочистість першого 

кроку на шляху знань, турботу про себе та людську 

підтримку. 



 

 

 

Щороку 1 вересня для учнів відкриваються двері 

численних шкіл, ліцеїв, гімназій, коледжів, технікумів. Але 

чому саме 1 вересня, а не 10, 15 або 1 жовтня ми 

починаємо новий навчальний рік? Ця традиція прийшла до 

нас в XV столітті з Візантії, де 1 вересня відзначали 

настання нового (не тільки навчального) року. У цьому 

святкуванні був і духовний, і світський сенс. Духовний - 

тому, що візантійські богослови і мислителі припускали, 

що Бог приступив до створення світу саме 1 вересня, а 

значить, з цього дня розпочалося літочислення. Світський 

(мирський) сенс полягав у тому, що до вересня 

закінчувалися всі польові роботи. Тим більше що 

роздобути дітей (навіть дворянських) із села в міські 

навчальні заклади до закінчення жнив не було можливим. 

Щоправда, не всі навчальні заклади починали 

навчальний рік 1 вересня. Якщо за гімназіями держава 

стежила більш-менш суворо, то недержавні навчальні заклади Російської імперії починали 

навчальний рік хто-як. У документах трапляються дати 20 і 31 серпня, 15 і 26 вересня, 1 і 15 

жовтня, а сільські школи грамоти починали працювати тільки 1 грудня. Що стосується 

радянського часу, то до середини 30-х років директори шкіл до початку навчального року 

ставилися дуже вільно. 

Єдиний початок навчального року було введено тільки 3 вересня 1935 року.  

Ну а коли ж починають навчатися діти інших країн?  

1 вересня відкриваються двері шкіл у Чехії, в Україні, в Білорусії, в країнах Прибалтики. А 

ось у дітей Німеччини немає чіткого графіка початку навчального року: у кожній з 16 

федеральних земель навчальні заклади починають працювати протягом серпня - вересня. В 

Іспанії також в різних провінціях навчальний рік починається по-різному, в залежності від 

строків збирання врожаю, проте затягувати пізніше 1 жовтня суворо забороняється. В Італії, 

навпаки, тільки з 1 жовтня починають відвідувати школу. У Швеції - 15 серпня. У Франції 

немає чіткого терміну Дня знань. Десь навчальний рік починається 1 вересня, а десь й 15. З 

середини серпня починають навчатися діти в Данії, а в Англії, Канаді та США навчальний рік 

завжди починається в перший вівторок вересня. У Японії вирішили, що початок навчання - це 

дуже весело, і починають новий навчальний рік ... 1 квітня. Але японцям не звикати посміхатися 

навіть тоді, коли хочеться плакати, шкодуючи, що безтурботні шкільні канікули закінчилися. 

У Греції школи відкривають двері 12 серпня. 

В Австралії все не так, всі ходять на головах і навчальний рік починається тоді, коли у нас 

всі школярі вже передчувають його закінчення - 1 лютого. 

У всіх республіках нашого колишнього Союзу День знань святкують, як і ми, - 1-го вересня. 

  



 

 

 

 

 

Радянські партизани — диверсійно-терористичні загони, які боролись методами 

партизанської війни проти військ Німеччини та її союзників на окупованих Вермахтом 

територіях СРСР у 1941—1944 роках. Стратегічне керування «партизанським рухом» 

здійснювала Ставка Верховного Головнокомандування СРСР через Центральний штаб 

партизанського руху Москві. Найбільш відомі керівники радянських партизанських військових 

об'єднань в Україні: Ковпак Сидір Артемович, Федоров Олексій Федорович, Сабуров Олександр 

Миколайович, Вершигора Петро Петрович. Проте не всі партизани були частиною армії 

підконтрольній Москві, часто партизанами ставали патріоти, які не бажали підкорюватись 

Німцям, брали зброю і шли в підпілля… Та часто у них навіть не було зброї, але вони все одно 

намагались нашкодити окупантам…. 

Український історик Анатолій Кентій вважає, 

що за всі роки німецької окупації через лави 

радянських партизан, підконтрольних Москві, 

пройшло 50-70 тисяч чоловік. Кількість же не 

радянських, тобто не підконтрольних УШПР або 

антирадянських партизан було в 2-3 рази більше. 

Мета партизанської війни - це надання народом 

країни опору противникові, що окуповує його 

територію або боротьба із злочинним антинародним 

режимом, що незаконно перебуває при владі в країні. 

Партизанські групи підривними діями заставляють 

противника охороняти себе за допомогою великої кількості сил і витрачати їх і засоби 

безцільно. На охопленій партизанською війною території треба діяти так, щоб противник не 

міг вільно ходити по ній без зброї, щоб його весь час переслідувало почуття страху. 

Партизанський рух — це масовий прояв високого патріотизму, жертвенності і 

самопожертвування сотень тисяч людей різних національностей і світоглядів, самовіддана 

боротьба народу за свою свободу, національне існування. У неспокійні роки Великої Вітчизняної 

війни з ворогом боролися не лише регулярні частини Червоної Армії, але і весь волелюбний 

український народ. Фронт видимий і невидимий проходив через всю територію України. Ми не 

повинні забувати про тих людей, які пройшли крізь найскладніші випробування, відстояли право 

людей на свободу, врятували нашу країну та світ від нацизму.  

У День партизанської слави ми з великою 

вдячністю говоримо про мужність, стійкість та 

самовідданість. І ми вшановуємо всіх тих, хто 

подарував майбутнє нам та нашим нащадкам. 

Тільки разом, об'єднавши зусилля всієї світової 

спільноти, ми зможемо ефективно протистояти 

тероризму, дискримінації, національній та 

релігійній нетерпимості. Це наш борг перед Вами 

– гeроями-переможцями, дорогі ветерани! 

 

Низький Вам уклін та щира вдячність! 



 

 

 

 

Оцініть творчість наших 11 класників.  

Вони дуже старалися коли малювали 11 років тому. 

                   Бабич Юлія                                                                           Магда Світлана 

                  

 

 

 

                                    

Перепелиця Неля 

 

  

Бажаючим надрукувати власні 

роботи звертатися до головного 

редактора 



 

 

 

 

Гриби - це дарунок лісу, але водночас вони 

є небезпечним продуктом харчування, який 

може привести до отруєння, а іноді й смерті. 

Отруєння організму викликають токсини, 

алкалоїди та сполучення важких металів, які 

містяться в грибах. Прикро, що багато людей 

висновки робить лише на основі свого гіркого 

 досвіду.  

Симптоми отруєння грибами. 

Перші ознаки отруєння з’являються 

через 1 – 4 години після вживання грибів, 

залежно від виду гриба, віку та стану здоров’я 

потерпілого, кількості з’їдених грибів. Симптомами отруєння є біль у животі, головний біль, 

нудота, пронос. Симптоми повторюються кілька разів через 6 – 48 годин, а смерть настає 

через 5 – 10 днів після отруєння. 

Дії при перших ознаках отруєння. 

Негайно зверніться за кваліфікованою 

медичною допомогою. 

До надання медичної допомоги декілька разів 

промийте шлунок розчином соди або світло-

рожевим розчином марганцівки, після чого випийте 

міцного чаю, кави або злегка підсоленої води для 

відновлення водно-сольового балансу. 

У разі отруєння ніколи не вживайте будь-які 

ліки та їжу, особливо алкоголь та молоко, вони 

 лише підсилюють дію грибної отрути.  

Основні 

причини отруєнь: 

  вживання отруйних грибів; 

  неправильне приготування умовно їстівних грибів; 

  вживання старих або зіпсованих їстівних грибів; 

 вживання грибів, що мають двійників або змінилися 

внаслідок мутації (навіть білі гриби і підберезники мають 

  своїх небезпечних двійників).

  



 

 

 

 

Дуже цікаві факти про Україну, про які ви швидше за все не 

знали. 

 

 1. Більшість українських слів починаються літерою ―п‖ 

Найчастіше використовувана буква алфавіту – ―о‖. Букви 

―ф‖ та ―г‖ використовуються найрідше. 

 2. До написання до однієї з найбільш відомих пісень ―Summertime‖ (її виконує Луї Армстронг 

та Ельза Фіджеральд) Дж. Гершвіна надихнула українська народна колискова ―Ой ходить 

сон біля вікон‖. 

 3. Найвідвідуваніший у світі МакДональдс розташований в Києві, на Київському вокзалі. У 

минулому році він обслужив 2.283.399 відвідувачів. 

 4. Станція ―Арсенальна‖ Київського метро є найглибшою в світі (105 метрів). Станція була 

побудована в 1960, дуже близько до Верховної Ради. За неофіційними даними, в  

тунелях біля Арсенальної розташовані секретні бункери, побудовані для політичної еліти  

 5. Українці 5-а в світі нація за вживання алкоголю, одразу після молдован, росіян, угорців і 

чехів. Середньостатистичний українець, старший 15-ти років випиває в середньому 15.6 

літрів алкоголю на рік (це на літр більше, ніж ірландець і майже на два літри більше, ніж 

норвежець). 

 6. Міжнародний український гімн складається всього з шести 

рядків (чотири у віршах і дві в приспіві). Решта рядків гімну 

вважаються політично некоректними. (наприклад, ―Станемо, 

браття, в бій кривавий від Сяну до Дону‖ має на увазі, претензії 

Україні на територію Росії та Польщі). 

 7. У Європі поліція в середньому розкриває 30-40% злочинів, в 

Україні– 90%. Ця неприродно відмінна статистика є результатом 

небажання українських міліціонерів записувати різні ―безнадійні‖ 

випадки (наприклад, крадіжки мобільних телефонів) і вибивати зізнання з підозрюваних. 

 8. Українці винайшли літак з найбільшою вантажопідйомністю в світі – Ан-255 ―Мрія‖. 

Спочатку він був розроблений для транспортування космічних апаратів, але зараз 

використовується виключно для вантажних перевезень. 

 9. У 1710 році український гетьман Пилип Орлик запропонував ―Пакти і Конституції прав і 

свобод Запорізької Січі‖, які призначалися для поділу влади на три гілки і регулювали права 

та обов’язки держави і громадян. Деякі 

дослідники вважають, що цей документ є 

однією з перших конституцій у світі. 

 10. Одна з найвідоміших українських різдвяних 

пісень ―Щедрик‖ (написана українським 

композитором, Миколою Леонтовичем), 

відома всьому світу як ―Carol of the Bells‖ або 

―Ring Christmas Bells‖. 

Куратор Яременко С. В. 

Головний редактор Бабич Юлія 11 клас 


