Выпуск № 38 9-а (ф) клас
Грудень 2017

Главный редактор –
Малышенко
Светлана Анатольевна
Зам. главного редактора – Саловарова Ольга
Модератор- Архипова Катя
Фотографы – Василенко Наташа
Видео -Барыльник
Алина
Оператор – Винник
Макс
Корректор – Малышенко С.А
Дизайнеры –
Саловарова Оля

Наши контакты: г.
Запорожье,
Микояна, 6а
тел. 67 -04-15
malishenko.svetlana@mail.r
u

Загальне професійне
свято всіх українських
військовослужбовців
давно заслужило всенародну повагу і шану з
боку офіційних державних
структур усіх рівнів. Цей
День приурочений до
дати прийняття Закону
незалежної України від 6го грудня 1991-го року
«Про Збройні Сили України». Саме свято - День
Збройних Сил України
було встановлено у 1993му році постановою Верховної Ради України від
19-го жовтня № 3528-XII.
Не дивлячись на виниклі
економічні та інші труднощі, які випали на долю
нової незалежної української держави з розпадом
Радянського Союзу, діючому складу українських
військових вдалося не
лише зберегти високий
професіоналізм, боєготовність і хороші армійські
традиції, але і стати однією з найсучасніших і
боєздатних армій на пострадянському просторі. На
сьогоднішній день сили

українських миротворців
широко затребувані всім
світовим співтовариством, що свідчить і про
високі технічні можливості, і про довіру до професійної підготовки військовослужбовців Збройних
Сил України.
Доблесть і честь солдатів
і офіцерів - в цьому
справжня сила будь-якої
армії та українські військовослужбовці зберегли
все це і примножили.
Український воїн - надійний захисник, відданий
патріот і людина, для
якої честь, свобода і
незалежність далеко не
порожній звук.

Як і кожна людина, я
люблю свята, особливо
зимові. Свято Миколая в
Україна відзначають
дев’ятнадцятого грудня.
Воно пов’язано з постаттю Миколая Чудотворця, який за легендою був
доброю людиною та

допомагав бідним та
знедоленим. Його вшановують християни в
усьому світі.
Миколай сам народився
у заможній родині, однак, замість того, щоб
зневажливо ставитися до
тих, кому пощастило

У цей День ми приєднуємося до привітань на
адресу наших славних
військовослужбовців,
ветеранів і новобранців, солдатів і офіцерів,
генералів та адміралів,
бажаємо їм міцного
фізичного здоров’я,
успіхів у бойовій та тактичній підготовці, надійних тилів, кохання і всіх
благ! Божих благословень Вам і Вашим родинам! Зі святом!
Автор: Айдарова Каріна

менше, він намагався
щось зробити для них.
Він дарував подарунки,
допомагав грошима,
зрештою, все своє майно
він віддав тим, хто потребував допомоги і кому
не було на що сподіватися. Усе життя присвятив
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Миколай добрим
справам, зціленню хворих, захисту людей від
незгод та небезпеки, тому після
його смерті, знов
ж таки за легендою, його почали вважати за
святого, а молитви до нього –
здатними творити чудеса. Тому
люди Миколая
любили та шанували, відзначали
його свято та
просили про
його допомогу та
заступництво.
Для дітей свято
Миколая – особливе, тому що
він обов’язково дарує їм

подарунки. Діти знаходять різні солодощі вранці під подушкою. Для
того аби отримати дарунок від святого Микола,
необхідно бути слухняним та добре поводитися
протягом усього року.
Існує традиція напередодні писати листа Миколаєві, в якому розповідати
про ті подарунки, які б
хотілося отримати.
Святий Миколай - одне з
найулюбленіших народних свят, до якого готувалися з особливою ретельністю та відзначали з
розмахом, майже як Різдво. Люди збиралися ввечері за столом, а після
гуляли селом з піснями та
привітаннями. До свята
пекли спеціальне печиво з

7 грудня, учні 5–9 класів
стали учасниками свята,
на якому традиційно відзначені активісти й переможці за підсумками 1
семестру. Зал було прикрашено гербами міст,
свято супроводжувалося
презентацією. На початку
заходу було озвучено всі
заходи, які відбувалися
протягом семестру. Учні
мали можливість згадати
предметі декади та інтелектуальні конкурси,
свята й дні історичної
пам’яті, зустрічі з цікавими людьми та екскурсії,
екологічні заходи й тематичні дні. Особлива увага
була приділена діяльності
активу, який очолюється
віце-президентом Респуб-

ліки Мрія по філіях Дариною Ланкіною і складається з депутатів Парламенту «Республіки
«Мрія». Усі присутні
чекали нагородження
переможців та активу.
Кращим класом у навчанні педагогами філії визначено 7-аф клас . За дисципліною на уроках і перервах кращими стали ми
учні 9-аф класу. На святі

отримали грамоти учні
5–9 класів за активну
участь у діяльності
учнівського самоврядування, роботу в проекті
«Вісник Мрії –новий
формат», участь у шкільних святах, спортивних заходах, творчих

медом, яке називалося
миколайчиками. На мою
думку, це було дуже весело.
Нажаль, у наші часи все
змінилося, немає такого
загального святкування
Миколая, як, наприклад,
новорічних свят, проте,
збереглася традиція дарувати дітям подарунки та
робити солодощі до свята
Миколая. Мені здається,
що в Миколая є багато
спільного з Дідом Морозом, тільки приходить він
на два тижні раніше!
Автор: Василенко Наташа

конкурсах. Також відзначено учасників 2
туру шкільних олімпіад із предметів – ученицю 7аф класу Катерину Уткіну й учня 9аф класу Макса Винника. Також на святі всі
класи і ми втому числі
готували флешмоби. За
голосуванням найкращим був у 8-А класу, а
ми опинилися на другому місті. Це було
дуже цікаво.
Автор Саловарова Оля
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Коли у мене запитують, яке у мене улюблене свято, я з задоволенням відповідаю, що
це Новий рік.
Новий рік – це
веселе свято, на
яке відбуваються чудеса, виконуються заповітні мрії і бажання, люди вітають
своїх друзів і
близьких, дарують один одному подарунки.
Це свято відзначають у
багатьох країнах. Кожна країна має свої традиції відзначення цього свята. Українські
люди в будинку ставлять ялинку, прикрашають її різноманітними
іграшками, прикрашають новорічними гірляндами квартиру. А скільки казок, фільмів і
пісень про Новий рік, і
в кожної з них своя
цікава казкова історія.
Новий рік – це казка, в
яку вірять не тільки
діти, але і дорослі. Всім
хочеться чудес, і це
свято дає саме надію
на краще.

Він примушує нас на
мить забути про існуючі проблеми, турботи. У
кожному з нас, в душі,

прокидається дитина, і
ми починаємо відчувати себе героями своєї
казки. Всім так хочеться побачити Діда Мороза і Снігуроньку, щоб
вони прийшли до нас в
будинок. В дитинстві
завжди кортіло підгледіти, коли ж Дід Мороз
кладе подарунок під
ялинку, і так не хотілося спати, щоб все-таки
побачити його. Хоча
нам і не вдавалося
подивитися на нього,
але надія залишалася,
і ми щиро вірили в те,
що він існує. Новий рік
– це свято для тих, хто
вірить, вміє любити і

Грудень без снігу – літо без хліба. Грудень холодний і зі снігом
– буде врожай на хліб. Сухий
грудень – літо буде теплим.
• Якщо зима не настала в грудні і
січні, то вона не настане до 10
лютого
• Снігурі прилетіли в грудні -

вміє мріяти. Все
погане
забувається... Хочеться
сподіватися тільки
на хороше в Новому році.
Немає кращого свята,
ніж зустріч Нового Року. Тому що важливіше
на Землі почуття, ніж
віра і надія, немає, і не
буде. Хіба що любов,
але і вона супроводжується цим настроєм, в
цьому допомагає коло
близьких людей, які
оточують нас.
Адже не дарма кажуть:
«Як зустрінеш Новий
рік, так
його і проведеш»!
Автор Айдарова
Каріна

зима буде суворою. Хлібородність - перед суворою зимою.

• Дощова зима - ознака неврожайного року.

• Зима морозяна, з великим
снігом віщує гарний врожай
хліба.

• Взимку надходять хмари з
півночі -потепліє.

• Від заморозку до зими - місяць.
• На полях сніг хвилястий будуть хліба рясні.
• Зима не настала, доки не
встановиться санна дорога.

• Зима малосніжна - літо посушливе.
• Взимку сухо й холодно - влітку сухо й жарко.
• Якщо взимку вітер подув з
півночі -буде дуже холодно, зі
сходу - на мороз.

