
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Черкаська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №7  

Черкаської міської ради Черкаської області 

ОРИГІНАЛ 
Оригінальна газета для оригінальних людей!!! Лютий, 2015 №1 (1) 

()(№) 

 
Зиму проводжай і весну зустрічай! 

Смачними млинцями всіх пригощай!  

З Масляною привітай всіх друзів своїх!  

Попроси пробачення і прости всіх їх!!!  
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У лютому день народження відзначають дві чарівні жінки, 

 які працюють у нашій школі:  

вчитель історії Тартус Марина Миколаївна (02.02)  

та вчитель фізичної культури Гончаренко Світлана Миколаївна (13.02). Ми щиро 

вітаємо іменинниць і зичимо мирного неба над головою, жіночого щастя і всяких 

земних і неземних гараздів! 

 
 

Бажаємо Вам, щоб надії збувались, 
Щоб друзі хороші в житті 

зустрічались,  
Щоб стіл був багатий і затишно в 

хаті. 
Хай дні Ваші будуть веселі, строкаті, 

Від щирого серця Вам щастя й 
любові ! 

Нехай  таланить і будьте здорові! 
 
 

НАШІ ІМЕНИННИКИ 

Шановні читачі! 

Після затяжної паузи оновлений творчий колектив шкільної газети «Оригінал» 

знову запрошує Вас поринути разом із нами у цікаву літературно-пізнавальну подорож і 

перегорнути сторінки нашого «творіння». Вир сучасного життя змушує швидко 

реагувати на всі події, аналізувати факти, робити висновки. Ми будемо вчитися це 

робити на сторінках «Оригіналу» знову…  

Кореспондентський колектив «молодий», однак амбітний, тому працювати не 

покладаючи рук готовий. Ми намагатимемося тримати Вас у курсі всіх подій і 

сподіваємося на підтримку та «здорову» критику! Якщо Ваші ідеї та пропозиції 

випереджатимуть наші можливості, звертайтеся до наших кореспондентів: Пожарської 

Наталії Анатоліївни, Буряка Євгенія, Мудрої Вікторії та Подгорнова  Олександра. 

Вислухаємо, врахуємо побажання і з кожним наступним номером обіцяємо 

вдосконалюватися! Читайте нас онлайн на шкільному сайті в розділі «Шкільна газета 

«Оригінал» http://school7.ck.ua/ та у фойє школи. Кожен наступний номер газети 

виходитиме в світ у першу декаду місяця. Тож про свої ідеї сповіщайте заздалегідь! 

Бажаємо усім Вам приємної подорожі, позитивних вражень і справедливих 

коментарів! Нам важливі Ваші думки!!! 

Отож ми розпочинаємо… 

              Головний редактор – Середа Тетяна Григорівна  

http://school7.ck.ua/


 

 

Цього навчального року відбулися вибори Президента школи! Свої кандидатури 
на цей пост   презентували 3 претенденти: Горбенко Каріна, учениця 10-Ф класу, 
Королик Владислав, учень 9-Б класу та Погорельська Анастасія, учениця 9-М класу. 
Всі претенденти вчасно подали необхідні документи для реєстрації на пост 
президента: автобіографію, передвиборчу програму, агітаційні матеріали та 
підписи на підтримку своїх кандидатур. У актовій залі школи було проведено 
агітаційну роботу для учнів 7-11 класів, під час якої кожен кандидат виклав стисло 

своє бачення майбутнього життя школи.  
 11 грудня 2014 року пройшли власне 

вибори  Президента. За результатами 
голосування стало відомо,  що Горбенко Каріна 
набрала 55 голосів, Королик Владислав – 29 
голосів, Погорельська Анастасія – 63 голоси, не 
підтримали жодного кандидата 18 осіб. Всього 

взяло участь у 
голосуванні 167 

виборців із загальної кількості 228. Тож із впевненістю 
можна відзначити, що вибори відбулися і восьмим 
президентом школи стала  Погорельська Анастасія!  

Однак за законом Президент  починає виконувати свої 
повноваження лише після інавгурації. Тож 6 лютого у 
актовій залі учні школи зібралися на урочисту інавгурацію 
Президента школи. 

Погорельська Анастасія прийняла присягу, виголосила 
промову, подякувала усім, хто її підтримав, та запевнила, що 
зробить усе можливе, щоб втілити свою передвиборчу 
програму у життя. Після промови Анастасія представила свою команду, до складу 
якої увійшли обидва кандидати на пост президента: Прем’єр-міністром стала 
Горбенко Каріна, Головою шкільного парламенту – Королик Владислав.  
Склад Кабінету  міністрів: 
 Міністр освіти та науки – Олійник Руслана – 10а 
 Міністр дисципліни та порядку – Рац Олександра – 10а 
 Міністр культури та дозвілля – Корінь Дар’я – 10ф 

 Міністр охорони здоров’я, спорту та 
туризму – Кухоль Євгеній – 9б 
 Міністр суспільно корисної діяльності – 

Ключка Оксана – 10ф 
 Міністр зв’язків із громадськістю – 

Маніленко Катерина – 10ф 
 Міністр юстиції та права – Токова Наталія – 

9м 
 Міністр санітарно-господарської діяльності 

– Бугай Вадим – 8а 
 Рада Справедливих – Шпак Каріна –11м 
 Прес-центр – Буряк Євгеній – 8б,  Мудра Вікторія – 9м, Подгорнов Олександр – 

9м 
 Трамплін-банк шкільних ініціатив – Атамась Каріна – 11м

ШКІЛЬНЕ САМОВРЯДУВАННЯ 



 

Українець І.К. 
 

Уроки грамотності 

У січні в школі впровадили уроки 

фінансової грамотності для учнів. Представники 

«ПриватБанку» провели перший урок у 5-А класі, 

під час якого розповідали про правила 

розпізнавання грошей (фальшиві чи ні) та як 

правильно користуватися карткою «Юніор», у 

чому переваги, якщо така є в наявності. 

За словами вчителів, чим раніше діти 

почнуть вчитися поводитись із грошима, тим 

краще. Адже на сьогоднішній день діти вже мають 

свої кишенькові гроші, тому повинні вміти 

правильно ними розпоряджатися, щоб це було і 

раціонально, і вигідно як для них самих, так і для 

батьків. 

Надалі такі уроки заплановані для учнів 

інших класів. Після низки проведених уроків 

учнів школи поведуть на ескурсію до відділень 

«ПриватБанку», де вони зможуть глибше пізнати 

структуру роботи 

банківських 

установ. 

********** 
22 січня – 

День Соборності 

— це 

нагадування про 

те, що сила нашої 

держави — в єдності українських земель. Сьогодні 

ми віримо, що територіальна цілісність України, 

скріплена кров’ю мільйонів незламних борців, 

навіки залишатиметься непорушною. 

Відзначення Дня Соборності, вшанування 

творців Акту Злуки — це не тільки суспільна 

потреба, а й моральний імператив берегти світлу 

пам’ять незліченних жертв, протягом віків 

принесених українським народом на алтар 

незалежності, соборності, державності. 

Цей день у школі розпочався з Єдиного 

уроку Соборності. Всі учні 1-11 класів відчули 

себе частиною великого народу та єдиної України, 

підготували цікаві виступи, презентації, 

переглядали відеофільми та вшановували пам’ять 

усіх полеглих за свободу України хвилиною 

мовчання. 

У бібліотеці школи та у кабінеті історії 

організована виставка художньої та наукової 

літератури, яка представляє цей історичний 

момент. 

Завершився день святом для 5-7 класів 

«Любіть Україну, як сонце любіть», яке 

підготували учні 8-А класу з класним керівником 

Хатнюк Світланою Володимирівню. Останнім 

акордом цього свята став спів Гімну Держави 

усіма учасниками заходу. 

*************************** 

29 січня в школі відбувся вечір пам’яті 

Героїв Крут, підготовлений учнями 10-Ф класу 

під керівництвом вчителя історії Прядко Марії 

Андріївни.  Учні  здійснили історичну подорож в 

ті трагічні січневі дні 1919 року… 

97 років тому під Крутами не словами, а 

кров’ю було підписано універсал, який 

проголошував незалежність України. Героїзм і 

трагедія студентського куреня стали символом 

патріотизму і жертовності у боротьбі за 

незалежну Україну. 

 Затримавши ворога на чотири дні, київські 

юнаки дали змогу укласти Брест-Литовський 

мир, що de-facto означав міжнародне визнання 

української незалежності. 

 Хвилиною мовчання молодь вшанувала 

пам’ять усіх героїв, які віддали свої життя за 

майбутнє вільної, незалежної, єдиної України. 

************************ 

Фотовиставка «День» 

Учні 8-Б, 9-М та 10-Ф класів відвідали 

фотовиставку «День», яка проходила у 

Черкаському художньому музеї. Переглядаючи 

фотографії, діти були вражені тим, як через 

об’єктив фотокамери можна доторкнутися до 

серця кожного. Старшокласники вважають, що 

подібні виставки дуже потрібні, особливо зараз, 

оскільки такі заходи піднімають національний 

дух та патріотизм українців. Свої враження від 

побаченого учні залишили у журналі відгуків.  

 «Рекомендуємо усім відвідати таку 

виставку, духовно збагатитися та пережити ці 

емоції…», —  

Емоції зашкалювали… Радість, бо  страшні 

події Майдану позаду… Гордість за те, що ми, 

українці, – сильна нація, яка, не стаючи на 

коліна, намагається довести, що нас неможливо 

зламати. Смуток, що багато наших хлопців та 

дівчат постраждали під час кривавих подій на 

минулорічному майдані. Але все ж таки історія 

продовжується. Відголосок сьогодення – це вже 

їх історія, яку колись сьогоднішні школярі 

повідають 

своїм дітям, як 

і їм колись 

розповідали 

свою історію 

дідусі та бабусі

ШКІЛЬНІ НОВИНИ 



                                   

 

 

ВІТАЄМО… 
 

Дерезу Дарину, 

ученицю 10-Ф класу, 

яка посіла ІІІ місце 

у міському етапі Всеукраїнського 

конкурсу-захисту  

науково-дослідницьких робіт 

 учнів-членів  

Малої Академії наук України 

 у 2014-2015н.р. 

Відділення  філософії та 

суспільствознавства,  

секція правознавство, базова 

дисципліна – історія України. 

 

Вчитель: Штепа І.Д. 

 

 

 

учнів 9-М класу, 

які посіли І місце 

у міському міжшкільному проекті  

з енергозбереження 

у віковій категорії «7-9 класи», 

у номінації «Практична робота». 

 

Вчитель: Токова В.В. 

 

 

 

 

Токову Наталію, 

ученицю 9-М класу, 

яка посіла ІІІ місце 

у міському конкурсі рекламних 

плакатів та гасел  

з енергозбереження у номінації 

«Гасло» 

 

Вчитель: Токова В.В. 

 

 

 

 

 

 

Дерезу Дарину, 

ученицю 10-Ф класу, 

яка посіла І місце 

у міському конкурсі творчих робіт  

із літератури  

«Живе той, хто живе не для себе,  

хто для других виборює життя» 

у номінації «Лист»  у рамках 

літературно-мистецького проекту  

до 80-річчя від дня народження 

 В. Симоненка 

 

Вчитель: Рожко Л.А. 

 

 

 

 

 

НАШІ ПЕРЕМОГИ 
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19 січня виповнився рік з початку кривавих подій в 
Україні на Майдані Незалежності та на Грушевського. 
Цього дня у Києві пролунали перші постріли, 
відбулися протистояння на вулиці Грушевського, а 
через декілька днів під час ситучок з силовиками 
загинули перші  Герої  Небесної Сотні – Сергій Нігоян, 
Михайло Жизневський, Юрій Вербицький та Роман 
Сеник. Тодішні події стали точкою неповернення, 
своєрідною межею 
«до» і «після». 
Українська нація 
повстала, виборюючи 

в черговий раз незалежність і свободу.  
Однак, на жаль, Майдан закінчився, а збройне 

протистояння на Сході України загострюється. Молоді  
хлопці й уже досвічені вояки захищають територіальну 
цілісність нашої держави, волонтерська допомога стала 
рушійною силою підтримки нашим воякам! Український 
народ об»єднався як ніколи ще за років незалежності. 
Наш навчальний заклад як осередок патріотизму теж не 
залишається осторонь. Протягом січня у школі було 
проведено ряд заходів, результатом яких стала, нехай і 
незначна у межах держави, але така потрібна допомога 
конкретним людям – справжнім захисника України 

17 січня учні школи завершили плетіння сітки для 
АТО. Найактивніші учні 8а, 8б, 9м, 10а, 10ф класів зранку завершили всю розпочату 
раніше роботу (на жаль, не взяли участь у акції учні 7а, 9б та 11м класів). Діти разом із 
працівниками школи розгорнули всю маскувальну сітку на подвір’ї школи, щоб 
побачити, яку кропітку роботу вони зробили протягом усього часу її плетіння. 
Сподіваємося,  вона стане у нагоді нашим хлопцям-воїнам на сході України. Дякуємо усім 
батькам, учням та вчителям школи, які надали матеріали для її створення. 

19 січня учні школи на чолі з заступником директора з виховної роботи Українець 
Інною Костянтинівною писали листи та малювали малюнки для підтримки наших 

солдатів у зоні АТО. Слова вдячності вони 
висловлювали на символічних серцях, 
створених власноруч. 

А 20 січня учні 5 та 7 класів на уроці 
образотворчого мистецтва на чолі зі своїм 
вчителем Шкарапутою Аллою Валентинівною 
створювали мальовничі шедеври для 
підтримки наших мужніх солдатів. 

 Тож, любі наші захисники, повертайтеся 
скоріше додому! На вас чекають не лише ваші 
рідні та близькі, а всі щирі дитячі серця, яким 
ви даруєте мирне небо над  світлими 
головами! Ми за вас МОЛИМОСЯ!!! 

ДОБРО ПОЧИНАЄТЬСЯ З ТЕБЕ… 
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Учні школи в черговий раз відправили допомогу бійцям, які перебувають в зоні АТО. 
Були зібрані крупи, цукор, солодощі, чай, кава, засоби гігієни та теплі речі. Крім того, 
була передана маскувальна сітка, виготовлена учнями школи для бійців-артилеристів. 
Також бійцям передали машинку для підстригання, куплену за частину коштів, які були 
зібрані під час проведення благодійного ярмарку. Дякуємо всім небайдужим учням, 
батькам та педагогам, які долучилися до 
благодійної справи. Нагадуємо, що шкільний 
центр допомоги армії, який знаходиться в 
кабінеті соціального педагога, продовжує 
приймати речі та продукти харчування для 
наших бійців, оскільки наші воїни потребують 
постійної допомоги!  

 
Тож ми пам’ятаємо усіх загиблих — це наша 

історія, історія сучасності. І щиро бажаємо тим, 
хто на передовій, міцного здоров»я, витримки, 
перемоги і якнайшвидшого повернення 
додому!!! Слава Україні! Героям слава!!! 

******************************* 

28 січня у початковій школі було проведено благодійний 

ярмарок «Наші смаколики». 

Метою його проведення було зібрати кошти для закупівлі 

перукарської машинки для бійців у зоні АТО та на лікування 

учня нашої школи Хмелевського Віталія. Дуже приємно було 

спостерігати надзвичайну активність класів:  діти разом із 

батьками приготували багато смачного, чим за символічну 

плату могли поласувати учні, вчителі та інші батьки школи. 

У декілька етапів проходила благодійна акція зі збору 

коштів для лікування та реабілітації за кордоном учня нашої 

школи Хмелевського Віталія. Учнівським парламентом було 

організовано благодійну ярмарку та збір коштів із 

благодійною скринькою. Небайдужі батьки, учні та вчителі 

відгукнулися на прохання 

батьків про допомогу, 

адже 52 000$ для їх 

родини – це неймовірна 

сума.  Спільними зусиллями учнівському колективу 

вдалося зібрати 4081 грн. Президент школи Погорельська 

Анастасія та голова шкільного парламенту Королик 

Владислав вручили зібрану суму Віталію та його мамі 

Хмелевській Тетяні. Учні побажали їм терпіння, витримки 

та успіхів. 

 Уся шкільна родина бажає якомога швидше зібрати 

мамі потрібну суму і відновити здоров»я сина! 
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2 лютого - День бабака. Саме цього дня слід спостерігати за 

поведінкою бабака, що вилазить з нірки, щоб зрозуміти, чи 

скоро прийде весна.Традиційно вважається, що похмурий день, 

коли бабак не може бачити свою тінь і тому виходить спокійно, 

свідчить про те, що зима вже закінчується, тому варто чекати 

ранню весну. У сонячний день бабак може бачити свою тінь, 

тому він ховається. Це означає, що зима затримається ще, як 

мінімум, на шість тижнів. 

4 лютого – Ту бі-Шват (Новий рік дерев). У п'ятнадцяте число 

місяця Шват за єврейським календарем ізраїльтяни і євреї всього 

світу відзначають Новий рік дерев. 

                   Цього ж дня 2004 року Марком Цукербергом був запущений в роботу сайт 

Thefacebook за адресою thefacebook.com. Сьогодні цей сайт усім відомий як 

найпопулярніша та найбільша у світі соціальна мережа Facebook. 

                 А ще відзначається Всесвітній день боротьби з раком.  

7 лютого 1483р. в Римі вийшла робота ректора Болонського університету Юрія Дрогобича 

«Прогностична оцінка поточного 1483 року». Вона стала першою в світі 

надрукованою книжкою українського автора. 

13 лютого – Всесвітній день радіо.  

                  Цього ж дня 1895 року була запатентована перша кінокамера. Авторами розробки 

стали брати Луї та Огюст Люм'єр. Їх унікальний апарат, що дозволяє фіксувати 

зображення в русі, був придуманий вночі. Згідно з легендою, Луї Люм'єр не міг 

заснути через сильний головний біль. За цей час він придумав принцип роботи 

проектора з кулачковим механізмом, який подавав перфоровану плівку із 

зображенням. 

14 лютого – День святого Валентина (День всіх закоханих).  

                  Створено сервіс YouTube – сервіс, який надає послуги відеохостингу, де будь-який 

користувач може додавати, переглядати і коментувати ті чи інші відеозаписи. 

15 лютого християни відзначають Православне Стрітення Господнє. 

                 Міжнародний день онкохворих дітей відзначає щорічно багато країн планети.  

                День вшанування учасників бойових дій на території інших держав. 

 16 лютого – Масниця (Масляна) відзначається в останній тиждень перед Великим постом. 

17 лютого — День спонтанного прояву доброти.  

19 лютого – Верховна Рада затвердила тризуб як малий герб України і як головний елемент 

великого Державного герба. Разом з Конституцією, прапором і гімном України він 

є невід’ємною частиною офіційної символіки держави. 

20 лютого — Всесвітній день соціальної 

справедливості.  

21 лютого – Міжнародний день рідної мови. 

                 Міжнародний день екскурсовода. 

 22 лютого – в останній день масляного тижня 

відзначається Прощена неділя. 

Традиційно в цей день прийнято просити 

прощення у Господа і всіх людей, які 

оточують. 

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ… 
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23 лютого – початок Великого посту.  
 

  

Історія виникнення Дня Святого Валентина 
 
Існує багато легенд, пов'язаних з ім'ям Святого Валентина, - "винуватця" свята всіх 

закоханих, що наближається.  
Одна з них свідчить: християнський священик Валентин жив в III столітті і 

прославився тим, що таємно поєднував шлюбом усіх закоханих, не дивлячись на 
заборону римського імператора Юлія Клавдія II. Коли таємниця розкрилася, він 
представ перед префектом Риму і був засуджений до мученицької смерті, що і 
відбулося 14 лютого 269 (270) року.   

За іншою легендою тюремник Римського Імператора 
попросив християнина Валентина зцілити його дочку на ім'я 
Юлія від сліпоти. Попутно, Валентин учив дитину історії, 
природним наукам і основам християнського вчення. 
Лікування перервав арешт і смертний вирок. Напередодні 
страти Валентин пише учениці лист із проханням залишатися 
вірній християнській вірі і вкладає жовтий крокус (за іншою 
версією - порошок шафрану), підписавши послання словами 
"Твій Валентин". Дівчинка настільки сильно захотіла 
побачити квітку і дізнатися, про що написав її друг, що... 
прозріла. Пізніше, вона посадила на могилі Валентина 
мигдалеве дерево - символ щирої та вірної любові.  

Деякі відомості вказують на те, що людей на ім'я Валентин було двоє: обидва жили 
в III столітті, в період переслідувань християн. Один був священиком в Римі, другий - 
єпископом в місті Терні. Все ж таки, церковні джерела схильні більше вважати обох 
Валентинів однією і тією ж особою в сані єпископа.  

Ну, а саме свято має язичницьке коріння, оскільки саме в середині лютого птахи 
починають шукати собі пару, а в Римській імперії наголошувалося свято 
покровительки жінок і домівки верховної богині Юнони і свято бога Луперка. Страта 
Валентина співпала з цими святкуваннями. Можливо, це і послужило причиною 
появи дня Святого Валентина, щоб назавжди замінити язичницькі традиції 
християнськими.  

Сонце скоро позолотить верхівок дерев довкола похмурого місця, що іменується 
в'язницею. Птахи почнуть співати голосніше, передуючи цим свої шлюбні танці. 
Наступить день 14-го лютого 269 року. У місті Терні, що в 60 милях від столиці імперії 

Риму, відзначатимуть свято Юнони - верховної богині і 
покровительки жінок і сімейного вогнища. Цього дня всі 
жінки приносять їй жертви, просячи здорове потомство і 
заступництво в сімейних справах. Це свято плавно 
переходить в іншій - Луперкалії - вшановування бога 
родючості і очищення Луперка.  

У 496 році римський папа Геласіус призначив 14 
лютого Днем святого Валентина.  

 У Західній Європі день Святого Валентина 
відзначається з 18 століття. Втім, до 70-х років 20 

14 лютого – День святого Валентина 
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століття церква не схвалювала це свято.  
 Створення ж першої «валентинки» приписується Чарльзу Герцогу Орлеанському 

(15 століття), який писав з в'язниці любовні послання своїй дружині.  
 Зараз під «валентинкою» маються на увазі листівки у вигляді сердечок. Також 

зараз продаються і цукерки у вигляді сердечок, і іграшки, й прикраси ... Але все це 
можна виготовити і власноруч, вклавши душу і найчистіші почуття у подарунок… 

А квітковою емблемою свята вважається червона троянда. Існує версія, що початок 
цієї традиції поклав Людовік ХVІ, котрий подарував цього дня Марії-Антуанетті 
величезний букет червоних троянд. Згідно з античною легендою, вони з’явились на 
Землі завдяки Афродіті — богині любові і краси, котра, поспішаючи до свого коханого 
— Адоніса, пораненого вепром, наступила на кущ білих троянд і, поранившись 
колючками, забарвила їх своєю божественною кров’ю в червоний колір. 

 

Як День Святого Валентина відзначають у різних 
країнах? 

 
Валентинів день в Англії та Шотландії в старовину супроводжувався таким 

звичаєм. Молоді люди клали до урни відповідну їхньому числу кількість квитків, з 
позначеними на них іменами молодих дівчат; потім кожен виймав один такий 
квиток. Дівчина, ім'я котрої діставалось таким чином молодій людині, ставала на 
наступний рік його «Валентиною», а він — її «Валентином». Це передбачало на цілий 
рік відносини між молодими людьми, подібні до тих, що, за описом середньовічних 
романів, були між лицарем та його «дамою серця» (скрізь супроводжував її, складав 
їй сонети, грав на лютні тощо).  

В Англії існувало повір'я, за яким перший чоловік, що його зустрічала дівчина 14 
лютого, повинен був стати її Валентином — хоче вона цього чи ні. Але дівчата 
знайшли вихід із ситуації: цього дня вони гуляли з зав'язаними очима. 

Італійці у День Святого Валентина вважають своїм обов'язком дарувати коханим 
солодощі. В Італії цей день так і називають — «солодкий». 

Поляки цього дня відвідують Познань. Там, за повір'ям, лежать мощі Святого 
Валентина, а над головним престолом висить його чудодійна ікона. Поляки вірять, 
що проща до неї допомагає в любовних справах. 

Німці вважають Валентина покровителем психічно хворих, прикрашають в цей 
день всі лікарні червоними стрічками, а в каплицях проводять спеціальне 
Богослужіння. 

В Японії на День св. Валентина жінки і дівчата 
дарують чоловікам і хлопцям солодощі, переважно 
шоколад. Хоча це «свято закоханих», подарунки 
отримують не лише кохані, але й начальники 
чоловічої статі від підлеглих статі жіночої.  

Данія. Романтичні данці посилають один одному 
засушені білі квіти. 

Саме свято відзначається в Україні із початку 90-х 
років, якраз після незалежності. Для прикладу у США 
це свято почали святкувати ще із 1777року, а у Європі 
воно з’явилося ще швидше, а саме із 13 століття.  
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ТОП-20 сайтів: як виготовити 
«валентинку» власноруч? 

1 http://communicationworld.ru/?p=2803  
2 http://panyanka.org.ua/svyata/yak-zrobyty-valentynku-svojimy-

rukamy/ 
3 http://how-to-do.org/yak-zrobyty-oryhinalni-valentynky/ 
4 http://tutcikavo.co.ua/svyata-i-rozvagi/yak-zrobyty-oryhinalni-

valentynky/ 
5 http://www.kidmade.com.ua/ukr/article/jak-zrobiti-

valentinky.html 
6 http://buket.ck.ua/index.php?name=Pages&op=page&pid=1691 
7 http://blog.i.ua/search/?type=label&words=1116&pop=1&p=1 
8 http://www.volynpost.com/articles/62-ne-linujtes-dyvuvaty-abo-

yak-u-lucku-zrobyty-kreatyvnyj-podarunok 
9 

http://www.liveinternet.ru/tags/%EE%F0%E8%E3%E8%ED%E0
%EB%FC%ED%FB%E5+%E2%E0%EB%E5%ED%F2%E8%ED%E
A%E8/ 

10 http://snova-prazdnik.ru/valentinki-svoimi-rukami-6-variantov-
dlya-yunyx-romantikov/ 

11 http://womens-club.su/originalnye-valentinki-svoimi-rukami-iz-
salfetok-i-iz-bisera 

12 http://zommo.net/valentinki-svoimi-rukami-master-klass-idei-
video/ 

13 http://originalnie-podarki.com/valentinki-svoimi-rukami/ 
14 http://ivona.bigmir.net/deti/development/348052-Den--

svjatogo-Valentina--Original-nye-valentinki-svoimi-rukami 
15 http://poltava.to/photo/627/ 
16 http://active-mama.com/valentinka-svoimi-rukami.html 
17 http://brunet-

ka.ru/publ/svoimi_rukami/delaem_podarki_na_den_svjatogo_vale
ntina_valentinki_svoimi_rukami_foto/10-1-0-406 

18 http://gotuemo.com/ua/blog/deserty/tistechka/tistechka-
valentynky.html 

19 http://poradumo.pp.ua/svoimu-rukamu/14210-valentinki-
svoyimi-rukami.html 

20 http://pustunchik.ua/ua/treasure/tools/zacharovane-sertse 
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http://gotuemo.com/ua/blog/deserty/tistechka/tistechka-valentynky.html
http://gotuemo.com/ua/blog/deserty/tistechka/tistechka-valentynky.html
http://poradumo.pp.ua/svoimu-rukamu/14210-valentinki-svoyimi-rukami.html
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 П'ятнадцятого лютого - свято Стрітення, в народі "Стрічання", "Громиця", 
"Зимобор", яке відзначають через 40 днiв пiсля Рiздва Христового. 

Як і Різдво, Стрітення належить до 12-ти найбільших (окрім свята над святами – 
Великодня) свят церковного року. В цей день згадується євангельська подія, коли 
на 40-й день після народження Христа, його земні батьки – Діва Марія та Йосип 
Обручник принесли Немовля Ісуса до Єрусалимського храму. Ці події яскраво 
описані в Євангелії від Луки.  

Стрітення належить до числа давніх свят. 
Його описують ще у церковних творах ІІІ - V 
століть. Біблія розповідає, що Отож коли 
маленькому Ісусові було сорок днів (за 
законом кожний первісток чоловічої статі на 
сороковий день від народження мав бути 
посвячений Богу), батьки принесли його до 
храму, зустріли праведну та благочинну 
людину, яку звали Симеон. Бог обіцяв 
Симеону, що він помре тоді, коли побачить 
Месію. Взявши Ісуса на руки, Симеон сказав: 
"Нині відпускаєш раба твого, Владико". Так зустрівся (звідси й назва - стрітення) 
старий Симеон з Господом.  

Передусім, в церквах освячували свічки. Їх дбайливо берегли протягом року і 
часто використовували як лікувальний, протизлодушний чи заспокійливий засіб. 
Дівчата  на тих свічках часто гадали – щоб “за полум’ям взнати, з якої сторони 
сватів чекати”. Тією свічкою обкурювали хату та інші подвірні споруди, щоб 
оберегти себе й худобу від хвороб і нещасть, а також вози та інший 
сільськогосподарський реманент, коли вирушали на першу оранку, щоб всяка 
сівбиця рясними сходами проросла”. 

У цей день, за народним повір’ям, зима зустрічається з весною.  
Тепло і відлига в цей день віщували ранню і теплу весну, мороз – тривалу зиму. 

Коли на Стрітення ішов сніг – весна 
передбачалася дощова, коли лютувала 
хурделиця – пізня й холодна, а коли 
день був похмурий, без сонця, ще не 
даватимуть спокою морози... Крім того, 
селяни стежили за розміром бурульок. 
Вважалося: якщо  увечері вони короткі, 
до весни снігу випаде небагато, а якщо 
довгі  – ще будуть рясні заметілі. 

Стрітення чекали і пасічники. Вони 
вважали: як капатиме зі стріх водичка, 
так прибуватиме і мед. 

Коли на Стрітення від морозу яйце 

15 лютого – Стрітення Господнє 
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трісне, чекай на хороший урожай – погода буде помічницею.  
Уранці сніг -  урожай раннього хліба. Відлига - буде добрий урожай пшениці, А 

вітер – вродять фруктові дерева. Якщо на Стрітення просохло від вітрів - весну 
чекай за сорок днів. 

Якщо на Стрітення захід сонця ясний - морози більше не вдарять. Якщо ні, чекай 
24 лютого, на Власія, сильних морозів. 

 Якщо на Стрітення сильна заметіль мете сніг поперек дороги, отже, рік буде 
дуже бідним. 

Часопис «Українські традиції» розповідає нам таке: «На Стрітення святили в 
церкві воду, селяни набирали тієї води в нову - ще не вживану - посудину, 
приносили додому і пильно берегли. Цій воді приписувалась магічна сила. За 
народним уявленням, це - цілюща вода. Нею натирали хворі місця і вірили, що 
"поможе". Найкраще ця вода помагала від "пристріту" - від хвороби, що її 
спричиняло "погане" око.   

 Одна з важливих і цікавих прикмет на Стрітення Господнє - заборона класти 
цього дня гроші на кухонний стіл. Адже удача може відвернутися від вас, а гроші 
спливатимуть крізь пальці. 

В Україні цей празник здавна шанувався. Селяни намагалися не працювати, а 
стежити за погодою, бо «лютий до березня в гості приїжджає», щоб «на Стрітення 
зимі з весною зустрітися». Хто кого переборе, то такою вважали, й буде погода до 
початку березня.   

Про цей день у народі живе й досі красива легенда. У ній розповідається, що 
зустрівшись на Стрітення, стара Зима й молоде Літо сперечаються – кому йти, а 
кому залишитися. Якщо під вечір потеплішає – Літо перемогло Зиму, якщо 
похолоднішає – навпаки.  

Оскільки, за народними переказами, це свято пов’язується з кінцем зими і 
початком весни, то на Стрітення наприкінці дня сільські дітлахи збиралися де-
небудь на пагорбі і починали кликати сонечко, щоб воно «виглянуло із-за гор-
гори».   
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  Незмінно щороку наприкінці зими або на початку 

весни до нас приходить усіма улюблене свято - Масляна. 
Воістину народне торжество в широкому 

розумінні цього слова, тому що від його святкування 
навряд чи хтось відмовиться. 

Походити в гості, поїсти млинців і погуляти 
досхочу - справжнє свято для слов'янської душі! 
 

Історія виникнення свята 
Історія виникнення свята Масляна почалася дуже давно. Задовго до запровадження на 

руські землі християнства. 
Це було воістину язичницьке свято, і почесне місце в 

ньому відводилося поклонінню нашого світила - Сонця 
(Ярило, так його називали в народі). Відбувалося це 
звичайно в період весняного рівнодення. Все розквітає і 
росте, а значить, буде їжа, а з нею і продовження життя на 
Землі. 

З приходом на слов'янські землі християнства, 
язичницькі боги і все, що з ними було пов'язано - 
поклоніння, жертвопринесення і свята - жорстоко обмежувалося. Священики намагалися з 
усіх сил ввести нові релігійні канони, діючи навіть з позиції сили. 

Час минав, але згладити з народної пам'яті Масляну так і не вдавалося. І тоді в 
православному церковному Статуті було введено поняття Сирна седмиця, таким чином, 
було узаконено свято Масляної. 

Вона передувала великому посту перед світлим святом Великодня. І тепер її святкування 
в кожному році відзначалося в різний час, оскільки Великдень не має чіткої дати. 

Так свято Масляна в 2015 році починається 16 лютого. 

Традиції проведення свята Масляна 
Протягом масляного тижня (Сирного тижня) люди з радістю і  

веселощами прощаються з холодною зимою і закликають їй на зміну 
весну. Цей тиждень служив перехідним періодом перед найбільшим 
постом. 

У неділю перед масляним тижнем традиційно провідували родичів, 
сусідів чи друзів, а також запрошували їх в гості. Саме в цей день за 
святковим столом можна було вживати м'ясо, останній раз перед 
Великим постом. Цю неділю називали м'ясною. 

Протягом Масляної вже не дозволялося вживати в їжу страв з м'яса, 
але ще можна було насолодитися рибою, яйцями, молочними 
продуктами. 

Були узаконені народні гуляння з неодмінним поїданням млинців. Свято Масляна без 
веселощів і млинців - не свято! 

За давнім повір'ям, якого продовжували дотримуватися люди, вважалося, що чим 
яскравішим і більш насиченим буде прожитий цей тиждень, тим більш вдалим і багатшим 
буде наступний рік.  

16 лютого починається Масляна… 
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Крім млинців, ще одним із основних атрибутів цього радісного свята було дійство з 
обов'язковим спалюванням опудала Масляної. Його робили із соломи й одягали в перший 
день масляного тижня. 

Виставляли на видному місці, а в кінці свята Масляної в 
останній день спалювали. 

А ще цього тижня було покликано зміцнити всі родинні 
зв'язки, налагодити стосунки в сім'ях і примирити всіх людей 
між собою. Рідні люди повинні ходити один до одного в гості, 
влаштовувати посиденьки з обов'язковим поїданням млинців. 

Молоді повинні виявляти повагу і шану старшим у сім'ї. 
Молодята показували свою любов і цілувалися на людях. 

Один із давньоруських звичаїв полягав у тому, що перший 
спечений млинець був за упокій усіх померлих родичів. Його традиційно віддавали убогим 
або залишали на підвіконні. 

Діти готувалися до свята Масляної по-своєму. Вони ліпили з глини або вирізали з дерева 
свистульки, потім розписували їх фарбами. 

Цими музичними інструментами у дні Масниці виробляли трелі, схожі на звуки птахів і 
тим самим закликали Весну. 

На площах у ці святкові дні проводилися ярмарки, виставлялися балагани. Народ 
веселився, катаючись на санях. Між найсміливішими проводилися кулачні бої, а 
загартовані навіть пірнали в ополонку. 

Цікавим і дуже захоплюючим для спритних молодих хлопців було лазіння на шест і 
діставання з його верхівки підвішеної винагороди. 

Люди заможні їздили по селу на розписних санях,  хвастаючи перед народом своїми 
кіньми, вбраними стрічками і дзвінкими, бубонцями. 

Свято Масляна супроводжувався загальним веселощами! 

Розваги 
У стародавні часи це свято не обходилося без катань на конях, а молоді хлопці старалися 

спеціально до Масниці обзавестися саньми і прокатати молодих дівчат. Молоді пари 
обов'язково брали участь у таких розвагах. Упряжки з 
кіньми з дзвониками і веселим сміхом вершників 
ганяли за годинниковою стрілкою навколо сіл, 
намагаючись розбудити природу і відлякати зиму. 

 Іншою поширеною розвагою було катання на санках з 
гір. Веселі спуски з поворотами і падіннями 
користувалися великою популярністю у молоді. 

 Діти та підлітки щодуху каталися на прикрашених 
гойдалках. Було прийнято влаштовувати цікаві та 
веселі ігри. У цей час старші хлопці та дівчата активно 
залицялися одне до одного і шукали собі наречених, 
щоб після Великодня зіграти весілля. 

 Якщо на Масляну ще лежав сніг, на гуляннях будувалися снігові містечка або фортеці. 
Потім різні групи учасників намагалися штурмом взяти сніжне укріплення супротивників. 
Цей процес супроводжувався веселою грою в сніжки. 

 Ближче до вечора традиційно розпалювалося велике багаття, на якому згоряло солом'яне 
опудало зими, що йде; до цього його весь день возили вулицями. Опудало встановлювали в 
центрі багаття, всіляко жартували над ним і лаяли його. Навколо вогнищ водились веселі 
хороводи з піснями і танцями. 

http://vv-hotel.com/ua/66/%D0%92%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B0-2015/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C
http://vv-hotel.com/ua/19/%D0%92%D0%B5%D1%81%D1%96%D0%BB%D0%BB%D1%8F
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 У наш час дуже добре збереглись ці стародавні світлі традиції на Західній Україні. Саме 
тому багато хто намагається провести масляний тиждень в Карпатах, де можна відчути 
національний колорит свята, покуштувати найсмачніше і ситне частування і самостійно 
взяти участь у гуляннях. 

Млинці - основний символ свята Масляна 
У дохристиянській Русі млинці вважалися жертовним хлібом і приносилися в дар 

язичницьким богам. А починаючи з 19 століття, вони стали основним пригощанням свята 
Масляної. 

Існує думка, що предтечею млинця є вівсяний кисіль, який 
вирішили підігріти на вогні і в результаті отримали млинець. 
Надалі їх стали випікати і з пшеничного, житнього і навіть із  
гречаного борошна. 

Млинці були дуже популярною їжею. Їх загортали з 
різноманітними начинками: з грибами, рибою, м'ясом, сиром, 
ікрою і всілякими ягодами. 

До млинців подавали сметану, мед, вершкове масло. 
В давнину вважалося, що млинці можна їсти тільки руками і 

ні в якому разі не різати ножем або наколювати виделкою. Якщо цього не дотримуватися 
традиції,  накличеш біду в будинок. І до наших днів багато людей їдять їх руками, 
згорнувши в трубочку або склавши конвертиком. 

Масляна –  призначення семи днів свята 
Понеділок – зустріч, оскільки існує повір’я, що перший млинець сам не їж, а біднякові 

віддай.  
Вівторок –  заігриш, загравання – в цей день червоні молодці обирали собі наречених.  
Середа – ласуни, всі тещі старалися догодити своїми млинцями дорогим зятям та іншим 

гостям, і в ласощах, зрозуміло, не відмовляли.  
Четвер – розгул, в цей день працювати строго заборонялося, а ось гуляти й веселитися 

навіть дуже було потрібно.  
П’ятниця – тещині посиденьки, в цей день зять приходив в гості до тещі з усякими 

ласощами, і тут вже вона пробувала його млинці.  
Субота – це посиденьки зовиці, вся рідня чоловіка зазвичай в суботу приходила в гості, 

добре б ще, якби і зовиця прийшла, але вона, на жаль, не завжди є.  
Неділя – проводи, або по-іншому прощення, в цей день всі ходять і просять вибачення у 

тих, кого ненароком або спеціально образили, та й взагалі у всіх підряд. Ну а вже після 
тижня млинців починався Великий піст. 

 

ЦІКАВІ РЕЦЕПТИ МЛИНЦІВ ТА НАЧИНОК ДО НИХ 

Яйця - 3 шт., коров'яче молоко - 1,5 склянки, твердий сир - 150 г, 

борошно вищого гатунку - 1 склянка, часник - 1 зубчик, петрушка - 1 

пучок, цукор - 1 ч.л., олія - 2 ст.л., сіль, масло вершкове. 
На дрібну терку натерти охолоджений сир, дрібно нарубати 

петрушку та часник. До яєць додати сіль та цукор і збити 

міксером до пишного стану піни. Додати до збитих яєць 

половину молока кімнатної температури. Додати просіяне 

борошно і знову збивати. При цьому влити поступово все 

молоко, додати зелень та сир і олію. Вимішати тісто, щоб не було грудочок. Смажити млинці на 

розігрітій і змащеній маслом (перший раз!) сковороді з обох сторін.  

http://vv-hotel.com/ua/143/%D0%9A%D1%83%D1%85%D0%BD%D1%8F
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Несолодкі начинки для млинців 
Начинка м’ясна: свинно-яловий фарш, цибуля, часник, пучок зелені, 

смалець, коріандр  мелений, чорний мелений перець, сіль за смаком. 

Дрібно порізати цибулю. Подрібнити зелень і часник. Цибулю 

спасерувати на розігрітому смальці. Додати фарш, спеції, посоли і, 

помішуючи, обсмажити 3 хв. Потім додати подрібнену зелень, часник і 

смажити іще 10 хв. Начинку викласти в млинці, звернути їх конвертом 

і при бажанні протушкувати. 

 

Начинка з червоною рибою: червона риба, вершковий сир або звичайний кисломолочний сир, 

зелень. Рибу дрібно порізати, перемішати з сиром та порізаною зеленню. Начинити млинці. 

 

Начинка з сиром та часником: сир твердий, (або сирок плавлений), яйце варене, часник, 

майонез. Сир чи плавлений сирок натерти, яйце натерти, часник розчавити. Усе змішати та 

заправити майонезом. 

 

Начинка з куркою та грибами: варене куряче м’ясо (наприклад, грудинка), гриби (смажені чи 

мариновані). М’ясо подрібнити (найкраще перекрутити через м’ясорубку чи змолоти блендером), 

гриби порізати. Змішати м’ясо та гриби, посолити і поперчити за бажанням. 

  

Начинка зі шпинатом: шпинат, вершковий сир (або звичайний кисломолочний). Шпинат 

обсмажити на вершковому маслі протягом 3-5 хв., посолити. Змішати з вершковим сиром. 

 

Начинка з печінкою: куряча печінка, цибуля, морква, олія, коріандр мелений, чорний мелений 

перець, сіль за смаком. Печінку нарізати соломкою, цибулю порізати півкільцями, моркву натерти 

на крупній тертці. Спасерувати цибулю на олії, потім додати моркву і обсмажити 7 хв. Викласти в 

зажарку печінку, посоли, додати спеції і обсмажити, помішуючи, 5 хв. Покласти начинку в 

середину млинців, звернути конвертиком . 

 

Начинка з фетою та овочами: сир фета, помідор, огірок. Розвіяти 

фету, намастити на млинці. Зверху покласти порізані помідор та 

огірок, завернути млинці. 

  

Начинка з грибми: гриби, цибуля, пучок зеленої цибулі, сметана, 

вершкове масло, олія,  чорний мелений перець, сіль за смаком. 

Подрібнити цибулю. Гриби порізати середніми шматочками. Спасерувати цибулю на вершковому 

маслі 5 хв і зняти зі сковороди. Обсмажити гриби на олії. Додати цибулю, посолити, поперчити і 

протушити під кришкою 3 хв. Потім залити сметаною і тушкувати іще 3 хв. Викласти грибну 

начинку на млинці, звернути їх конвертиками, а зверху посипати дрібно нарізаною зеленою 

цибулькою. 

 

Начинка з сиром та шинкою: шинка, сир твердий, зелень. Шинку порізати пластинками, 

покласти на млинці. Зверху потерти сир, посипати порізаною зеленню. Загорнути млинці  та 

обсмажити або поставити в духовку на кілька хвилин, щоб сир розплавився. 

 

Начинка  рибна: рибні консерви в олії, цибуля, огірок, яйця, пучок зелені, сіль за смаком. Яйця 

відварити круто, остуди і подрібнити. Цибулю дуже дрібно порізати. Огірок порізати соломкою. 

Подрібнити зелень. Рибні консерви розім»яти виделкою. Якщо олії занадто багато, можна злити 

зайву. З'єднати усі інгредієнти, посоли і перемішати. Викласти начинку в млинці і звернути їх 

трубочкою. Подавати холодними. 
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Солодкі начинки для млинців 

 
Начинка для млинців з яблуком та горіхами: яблуко, цукор, кориця, грецькі горіхи. З яблука 

зняти шкірку, нарізати його кубиками. Посипати цукром та корицею, додати подрібнені ядра 

горіхів. Загорнути начинку у млинці. 

  

Начинка для млинців з сиром та родзинками: кисломолочний 

сир, цукор, сметана, родзинки. Сир розім’яти виделкою, заправити 

цукром та сметаною. Родзинки замочити в гарячій воді на 10-15 хв, 

щоб були м’які, потім додати до сиру. 

  

Начинка з бананом та шоколадом: банан, шоколад або 

“Нутелла”. Банан порізати кружечками. Млинці змастити 

“Нутеллою” або посипати тертим шоколадом. Зверху покласти 

кружечки банану. Загорнути млинці. 

  

Начинка з медом та ягодами: мед, ягоди будь-які. Ягоди 

загорнути у млинці та полити медом. 

 

 

 

 
 

Хай це, можливо, і не найсуттєвіше, 
але ти, дитино, 

покликана захищати своїми долоньками 
крихітну свічечку букви «і», 

а також, витягнувшись на пальчиках, 
оберігати місячний серпик букви «є», 

що зрізаний з неба 
разом із ниточкою. 
Бо кажуть, дитино, 

що мова наша солов’їна. 
Правильно кажуть. 

Але затям собі, 
що колись 

можуть настати і такі часи, 
коли нашої мови 

не буде пам’ятати 
навіть найменший соловейко. 
Тому не можна покладатися 

тільки на солов’їв, 
дитино. 

                                                                                                                 І. Малкович 
     

21 лютого-Міжнародний день рідної мови 
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Міжнаро дний день рі дної мо ви — день, який відзначають щороку 21 лютого, 
починаючи з 2000 року. Про «підтримку мовного та культурного різноманіття та 
багатомовності» було оголошено на ХХХ сесії Генеральної конференції ЮНЕСКО, що 
проходила 26 жовтня-17 листопада 1999 року в 
Парижі.  
Оскільки з 6 000 розмовних мов світу близько 

половині загрожує зникнення, ЮНЕСКО прагне 
підтримувати мову як ознаку культурної 
приналежності особи. Рідна мова для кожної 
людини є важливим елементом культурної 
свідомості. Вона накопичує традиції й досвід 
попередніх поколінь і дозволяє передати їх 
нащадкам.  
Як сказав генеральний директор ЮНЕСКО, пан 

Коіхіро Мацуура «Рідна мова дорога кожному з нас. 
Рідною мовою ми вимовляємо наші перші слова і найкраще висловлюємо наші думки. 
Вона є базою, на якій усі люди розвивають свою особистість з моменту свого першого 
подиху, і вона є тим, що підтримує нас протягом усього життя. Вона є засобом навчати 
повазі до самого себе, до своєї історії, до своєї культури і, головне, до інших людей з 
усіма їхніми особливостями». 
Українська мова пройшла нелегкий шлях. Однак, попри всі перешкоди, для багатьох 

мільйонів людей вона була і є рідною, є мовою їхніх дідів, батьків і буде також мовою 
їхніх дітей.  

В Україні це свято існує з 2002 року, коли з метою 
зміцнення державотворчої функції української 
мови, сприяння вільному розвитку і використанню 
інших мов національних меншин України 
Президент України підписав відповідне 
розпорядження про відзначення Міжнародного 
дня рідної мови.  
За даними Всеукраїнського перепису населення 

станом на 2001 рік українську мову вважали 
рідною 67,5% населення України. Російську мову 
визначили як рідну 29,6% населення. Частка 

“інших мов”, які були вказані як “рідна”, становила 2,9%. 
Саме ми, заради прийдешніх поколінь, повинні зберігати і шанувати мову, як це 

робили наші славні предки. Любімо свою рідну мову, бо з нею наше майбутнє і 
майбутнє України! 

 

Шість порад, як почати говорити правильно українською: 
1. Побільше спілкуйтесь українською. 
2. Читайте українські статті, газети, журнали.  
3. Переглядайте україномовні фільми. 
4. Слухайте українську музику. 
5. Користуйтесь українським програмним забезпечення. 
6. Корисними є також дописи в українських форумах та 

Вікіпедії, спілкування в різних українських гуртках та 
групах. 
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Правила безпечної поведінки  

у надзвичайних ситуаціях 
1. У разі загрози ураження стрілецькою зброєю:  
- закрити штори або жалюзі (заклеїти вікна паперовими стрічками) для зниження 

ураження фрагментами скла;  
- вимкнути світло, закрити вікна та двері; 
- зайняти місце на підлозі в приміщенні, що не має вікон на вулицю (ванна кімната, 

передпокій);   
- інформувати різними засобами про небезпеку близьких чи знайомих.     
2. У разі загрози чи ведення бойових дій: 
- закрити штори або жалюзі (заклеїти вікна паперовими стрічками) для зменшення 

ураження фрагментами скла. Вимкнути живлення, закрити воду і газ, загасити (вимкнути) 
пристрої для опалення; 

- взяти документи, гроші і продукти, предмети першої необхідності, медичну аптечку; 
- відразу залишити житловий будинок, сховатися у підвалі або у найближчому сховищі; 
– попередити сусідів про небезпеку, допомогти людям похилого віку і дітям; 
- без крайньої необхідності не залишати безпечне місце перебування; 
- проявляти крайню обережність; не варто панікувати. 
3. Якщо стався вибух: 
- уважно озирнутися навколо, щоб з’ясувати вірогідність небезпеки подальших обвалів і 

вибухів, чи не висить з руїн розбите скло, чи не потрібна комусь допомога; 
- якщо є можливість – спокійно вийти з місця пригоди. Опинившись під завалами – 

подавати звукові сигнали. Пам’ятайте, що за низької активності людина може вижити без 
води упродовж п’яти днів; 

- виконати всі інструкції рятувальників.   
4. Під час повітряної небезпеки: 
 - відключити живлення, закрити воду і газ; 
- загасити (вимкнути) пристрої для опалення;   
- взяти документи, гроші і продукти, предмети першої необхідності, аптечку; 
- попередити про небезпеку сусідів і, у разі необхідності надати допомогу людям похилого 

віку та хворим; 
- дізнатися, де знаходиться найближче до укриття. Переконатися, що шлях до нього 

вільний і укриття знаходиться у придатному стані; 
- якнайшвидше дійти до захисних споруд або сховатися на місцевості. Дотримуватися 

спокою і порядку. Без крайньої необхідності не залишати безпечного місця перебування. 
Слідкувати за офіційними повідомленнями.  
5.Під час масових заворушень:   
- зберігати спокій і розсудливість;   
- під час знаходження на вулиці – залишити місце масового скупчення людей, уникати 

агресивно налаштованих людей;   
- не піддаватися на провокації;   
- надійно зачиняти двері. Не підходити до вікон і не виходити на балкон. Без крайньої 

необхідності не залишати приміщення.  
 

ШКОЛА БЕЗПЕКИ 
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6. Якщо Вас захопили у заручники і Вашому життю є загроза: 
- постаратися запам’ятати вік, зріст, голос, манеру говорити, звички тощо злочинців, що 

може допомогти їх пошуку; 
- за першої нагоди постаратися сповістити про своє місцезнаходження рідним або міліції;  
- намагатися бути розсудливим, спокійним, миролюбним, не піддавати себе ризику; 
- якщо злочинці знаходяться під впливом алкоголю або наркотиків, намагатися уникати 

спілкування з ними, оскільки їхні дії можуть бути непередбачуваними;  
- не підсилювати агресивність злочинців своєю непокорою, сваркою або опором;  
- виконувати вимоги терористів, не створюючи конфліктних ситуацій, звертатися за 

дозволом для переміщення, відвідання вбиральні тощо; 
- уникати будь-яких обговорень, зокрема політичних тем, зі злочинцями;  
- нічого не просити, їсти все, що дають;  
- якщо Ви тривалий час знаходитеся поряд зі злочинцями, постаратися встановити з ними 

контакт, визвати гуманні почуття; 
- уважно слідкувати за поведінкою злочинців та їхніми намірами, бути готовими до втечі, 

пересвідчившись у високих шансах на успіх;  
- спробувати знайти найбільш безпечне місце у приміщенні, де знаходитесь і де можна було 

б захищати себе під час штурму терористів (кімната, стіни і вікна якої виходять не на 
вулицю – ванна кімната або шафа). У разі відсутності такого місця – падати на підлогу за 
будь-якого шуму або у разі стрільбі; 

- при застосуванні силами спеціального призначення сльозогінного газу, дихати через 
мокру тканину, швидко і часто блимаючи, викликаючи сльози; 

- під час штурму не брати до рук зброю терористів, щоб не постраждати від штурмуючих, 
які стріляють по озброєних людях; 

- під час звільнення виходити швидко, речі залишати там, де вони знаходяться, через 
ймовірність вибуху або пожежі, беззаперечно виконувати команди групи захоплення.  
7. При проведенні тимчасової евакуації цивільного населення з небезпечної зони:  
- взяти документи, гроші й продукти, необхідні речі, лікарські засоби;  
- за можливості, надати допомогу пенсіонерам, людям з обмеженими можливостями;  
- дітям дошкільного віку вкласти до кишені або прикріпити до одягу записку, де 

зазначається ім’я, прізвище, домашня адреса, а також прізвище матері та батька;   
- переміщатися за вказаною адресою. У разі необхідності – звернутися за допомогою до 

міліції та медичних працівників.  
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Для розумного користування водою: 

• Закривай кран води, коли чистиш зуби, – не витрачай воду даремно. 

• Встанови насадку-аератор води на крані – це зменшить її споживання до 30%. Раз на півроку 

знімай та чистити насадку від механічних частинок. 

• Готуючи кип’яток для чаю електричним чайником, наливай води в чайник не більше, ніж тобі 

треба на той момент. 

• Поливай рослини ввечері або вранці – втрати води через випаровування будуть менші. 

• Миючи посуд, використовуй якомога менший струмінь води. 

• Замість ванни, використовуй душ – це скоротить споживання води від 3 до 8 разів. 

Для збереження електроенергії: 

• Вимикай електронні та електричні пристрої повністю, не залишаючи їх в режимі очікування. 

• Не зловживай кондиціонерами влітку. 

• Гучність радіо та телевізорів значно впливає не споживання електричного струму: голосно 

ввімкнутий пристрій споживає його значно більше. 

• Встановлюй енергоощадні лампи, особливо це актуально восени та взимку. 

• Зарядні пристрої до мобільних телефонів споживають струм, залишаючись у розетці. Виймай 

пристрої з розетки після заряджання. 

• Використовуй електричний бойлер в економному режимі. 

Збережи комфорт в приміщенні з оптимальним використанням ресурсів: 

• Приміщення краще провітрювати вночі і вранці, коли повітря на вулиці холодніше. 

• Вдень прикривай вікна світло-відбивними щільними шторами. 

• 80% енергії в приміщенні споживається на опалення. Уникай перегріву приміщень – 

використовуй регулятори температури на батареях. 

• Заклей щілини у вікнах, щоб уникнути втрат тепла. 

• Роби короткі, але часті провітрювання. Провітрюй класну кімнату кожну перерву. 

• Встанови теплоізоляційну фольгу за радіатори тепла – це суттєво зменшить втрату тепла через 

стіну. 

• Зменшуй температуру опалення в приміщеннях, коли в них нема людей, – заощадження тепла 

складе близько 15%. 

• Готуючись до зими, повісь штори, які не закривають батареї. 

• Встановлюй вікна з автоматичним гіґроскопічним клапаном вентиляції для циркуляції свіжого 

повітря в приміщенні. 

• Більшість тепла вікна втрачають через погані склопакети. Вікна мають бути з коефіцієнтом 

теплопровідності не більше 1,4. 

Для зменшення забруднення: 

• Сортуй сміття на пластик, метал, скло та органічні рештки. 

• Викидаючи порожні пластикові пляшки, пакети від соку та молока, зімни їх в пласку форму – 

так вони займатимуть значно менше місця в контейнері. 

• Не спалюй сміття, суху траву та сухе листя на території населених пунктів, – краще вивозь чи 

використовуй як компост. 

• Прибирай сніг замість посипання сіллю – це збереже ґрунти та ґрунтові води для майбутніх 

поколінь. 

Сподіваємося, що дотримання цих порад буде легким та цікавим для тебе й твоїх друзів. 
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