
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Новий рік! Це – ялинки, новорічні іграшки, подарунки і, звичайно, новорічні ранки.  

Ось і цього разу, зачарувавши новорічною казкою учнів молодшої та старшої школи, 

відбувся новорічний ранок і свято для старшокласників. Учні, затамувавши подих, 

слідкували за кожним з виступів, а Дід Мороз, в свою чергу, подарував 

усім подарунки.

 



 

 

 

 

 

 Традиційним для нашої школи стало свято Андріївських 

вечорниць. З метою забезпечення духовної єдності поколінь, 

виховання поваги до  культури та історії рідного краю, 

прищеплення   

шанобливого 

ставлення до  звичаїв і 

традицій українців,  

учні старших класів із 

цікавістю долучилися 

до проведення свята. 

Вони оживили 

українські традиції, 

нагадали нам, як  святкували наші  пращури, показали 

таємничість ритуалів ворожіння українського народу. Дійство, 

яке відтворили  учні, заворожувало і захоплювало. 

Усі дівчата випікали "Сонцесяйну Калиту” , а хлопці намагалися 

відкусити "шматочок щастя”. Також  дівчата ворожили, щоб 

дізнатися своє майбутнє. Тішили слух  присутніх небилиці у  

виконанні хлопців.  А смачні вареники не залишили байдужими жодного глядача.  

У ніч на Андрія дівчата ворожать, намагаючись довідатися ім’я нареченого. От, наприклад, якщо 

дівчині два рази в день привидиться та сама   людина, будь-яке ворожіння  на Андрія вірне і  воно 

здійсниться. Але при цьому, для здійснення ворожіння,  дівчині потрібно особливо готуватися – цілий 

день не можна їсти нічого м’ясного, тільки хліб і воду. Особлива умова – щоб у цей день усі близькі і 

родичі були ситі. До і після ворожіння  потрібно мовчати, поки не наступить ранок. У сучасних дівчат 

досить популярні гадання на золотих кільцях, на 

стародавніх книгах, на ножицях. Одне з найбільш 

розповсюджених і не потребуючих особливих зусиль і 

підготовки гадань полягає в тому, що напередодні свята, 

12 грудня, дівчина кладе під подушку мішечок з 

написаними на окремих листках паперу чоловічими 

іменами. Ранком, 13 грудня, вона витягає один з листків – 

яке ім’я випаде – так і буде  звати майбутнього чоловіка. 

Також вважається, що чоловік, який у цю ніч присниться 

дівчині– стане 

її чоловіком. 

 

 

 



 

  

 

 

Казка про новорічних чарівників 

Кожен новорічний чарівник має свою історію, свій традиційний костюм, за яким його 

неодмінно впізнають, свій транспорт і вірних помічників, що допомагають готувати 

подарунки для маленьких дітей з усіх куточків планети. 

Прадідом усіх Дідів Морозів з різних країн світу вважають Святого Миколая. Та нині 

колег нашого улюбленого Дідуся Мороза стільки, що й перелічити важко. Сьогодні я 

розкажу Тобі захоплюючу історію про декількох із них. Запевняю, Ти дізнаєшся багато 

 нового та цікавого про закордонних друзів Діда Мороза.  

...Та спочатку про вітчизняного чарівника. 

Український Дід Мороз 

Цього добродія Ти дуже добре знаєш. Це він щоразу на 

Новий рік приносить Тобі під ялинку чудові подарунки.  

Яскраво-червона шуба, підперезана поясом, довга біла 

борода, хутряна шапка і валянки, кришталевий 

посох в руках — основні атрибути українського 

Діда Мороза. 

Їздить він на трійці коней, на лижах або ходить 

пішки з мішком подарунків. А живе на Північному полюсі. Навесні ж, за казкою    

В. Одоєвського, оселяється у колодязі, або де «і влітку холодно буває». 

Снігуронька — внучка Діда Мороза, яку зліпили зі снігу. У її супроводі, або з 

маленьким хлопчиком — Новим Роком — Мороз відвідує 

кожен дім та роздає маленьким дітям подарунки. 

Американський колега Діда Мороза — Санта 

Клаус 

Американського Санту всюди супроводжує олень 

Рудольф-Червоний Ніс, який вміє розмовляти. Для 

того, щоб летіти по небу, Санта Клаусу варто лише засунути палець в ніздрю. Санта 

може пересуватися і на упряжі оленів. 

Спустившись в дім по димоходу, американський Дід 

Мороз кладе свої подарунки в спеціально підготовлені 

шкарпетки. 

Шведський друг Діда Мороза — Юль Томтен 

Юль Томтен у перекладі зі шведської означає 

«Різдвяний гном». Мешкає він у чарівному лісі. 

Помічника його звуть сніговик Дасті, а біля його будинку снують малесенькі ельфи. 

Італійський заступник Діда Мороза — Баббе Натале 

Цей новорічний чарівник заходить до будинку через пічну трубу. За традицією, в 

кожному італійському домі йому залишають чашечку молока. У Баббе Натале є 

подруга — відьма Бефана. Вона дарує подарунки лише слухняним діткам, а 

  бешкетники отримують лиш купку попелу чи вуглинку.

Увлін Увгун — приятель Діда Мороза з Монголії 

Новий рік у Монголії — це ще й свято всіх 

пастухів. Тож Увліна Увгуна вважають ще й 

найголовнішим пастухом. У руках він тримає батіг, 

на поясі — сумку з кресалом. Помічницю 

монгольського Діда Мороза звуть Зазан Охін — 

Дівчинка Сніг.  
Фінський приятель Діда Мороза Йоулупуккі 

Різдвяний дідусь або Різдвяний козел — саме так 

перекладають це ім’я з фінської мови. Він одягнений в 

куртку зі шкіри козла, носить червону шапку та 

підперезаний шкіряним поясом. Мешкає разом з 

 дружиною та цілим сімейством гномів у хатинці на високій горі.   



Новорічні підсвічники з келихів 

Новорічна гірлянда з 

апельсинової шкірки 

 

 

   

 

Хто тільки його сьогодні не говорить! Навіть бабусі, які торгують на ринку в’язаними 

шкарпетками, пропонують купити хенд-мейд. А що вже говорити про молоде покоління, 

яке просто схиблене на всіляких фенечках і різних штучках, зроблених своїми руками — 

hand made. 

Хенд мейд - це речі створені власноруч. Але справжній 

хенд мейд - це мистецтво створювати речі, що несуть в собі 

позитивну енергетику та чудовий настрій. Це досягається 

лише тоді, коли людина, що створює річ, дійсно любить цю 

справу і вкладає в неї всю свою душу та натхнення. Тому такі 

речі хенд мейд існують в єдиному екземплярі і унікальні, навіть 

якщо майстер робить їх 

декілька різновидів. 

Наприклад, блокноти, 

розписані сумки, шкіряні 

прикраси, браслети, 

сережки, кераміка, 

картини. 

І ось тут 

починається політ фантазії, що дозволяє створити 

ексклюзив — будь-то стильна в’язана річ, кокетливий 

капелюшок чи дивовижна брошка з невідомого матеріалу... 

Або власноруч декорована ваза, розписний келих або яскрава 

картина на тканині — батик — чудові подарунки, до того 

ж виконані в єдиному екземплярі. 

Хтось вже давно і сам щось майструє, навчаючись на 

власних помилках. Хтось осягає ази премудрості в 

Інтернеті — благо, що знайти зараз там можна що 

завгодно. Але хіба може зрівнятися навіть найчудовіший 

відеоурок із живим спілкуванням, коли справжній майстер і 

художник не просто розповість, а покаже, навчить. Він і 

підбадьорить, і похвалить, і навіть виправить вже, 

 здавалося, безнадійно зіпсовану роботу.   



 

 

  

 

Цей крилатий вислів римського поета Ювенала залишається 

актуальним вже багато століть. Дійсно, якщо людина здорова і 

активна фізично, то і настрій, і самооцінка у неї  на висоті. А 

значить – людина здорова і психологічно!  

У наш час здоровий спосіб життя є досить актуальною темою, 

яка потребує особливої уваги. 

Звісно, кожна людина і особливо 

молодь повинна дбати про своє здоров’я, адже попереду довге життя, 

сповнене пригод, праці й усмішок. Передусім стосується учнів, які іноді 

настільки захоплюються навчальним процесом, що не завжди 

пам’ятають про таку дорогоцінну річ, як своє здоров’я. Багато часу учні 

присвячують підкоренню наукових вершин, що зумовлює малорухомий 

спосіб життя.  

Для того, щоб пропагувати серед шкільної молоді 

здоровий спосіб життя та заохотити їх до більш 

рухливого і активного вдпочинку, постійно проводяться 

різноманітні змагання та конкурси. Так,6 грудня у нашій 

школі старшокласники з’ясовували між собою, хто 

сильніший і спритніший. Впрвнішими виявилися учні 10-го 

класу.Тож вітаємо переможців! 

 

  

Бажаючим надрукувати власні 

роботи звертатися до головного 

редактора 



 

 

 

 

 

 - Тихіше! - говорить вчитель. - Щоб чутно було, як 

муха пролетить 

 Усі відразу замовкають. Через хвилину Петя, 

утративши терпіння, пошепки запитує: 

 - Іван Шарипович, а коли ж ви муху випустите? 

 *** 
Вчитель записав у щоденник учениці: “Марійка - жахлива балакуха”. Наступного дня Марійка повертає 

щоденник з відповіддю батька: “А якби ви послухали її матір!”.  
 *** 

Вчитель запитує: 

 - Твій жакет з чого зшитий? 

 - З сукна.  
 - Вірно, а з чого виробляють сукно? 

 - З шерсті. 

 - Молодець! А вовну 

хто дає? 

 - Вівці 

 - Молодець! 

Виходить, яка тварина 

дала тобі жакет? 

 - Тато. 

  

*** 

Вчитель: 

 - Діти, що вам 

більше всього 

сподобалося в 

музеї? 

 - Як Петрова зі сходів звалилася! 

*** 

Вчитель класу: 

 - Тихо! Я сказав… Чи я тихо сказав?! 

*** 

Учень - учителю: 

 - Чи варто карати кого-небудь за те, чого він не 

робив? 

 - Ні в якому разі, не можна! 

 - Добре. Я не зробив домашнє завдання… 

*** 

Першокласницю, яка прийшла зі школи, питають 

 — Марічко, а хто за тобою сидить? 

 — Я не знаю, бо вчителька сказала, що назад обертатися не можна. 
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