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1 
$8 тисяч! 

Подаємо заявку 
на грант?  

1 
Нудьга!  

Поради батькам 

2 
«Волшебный 

объектив» Ники-
ты Полянского  

2 

Новий рік:  
як зустрічати?   

 

Посольство США оголоси-
ло програму малих грантів 
у сфері освіти та культури 

 

Про це посольство повідомило у Facebook. У програмі передбачено $300 тисяч, які 
розподілять на окремі гранти. Неприбуткові та неурядові організації можуть отримати 
грант до $24 тисяч, фізичні особи – до $8 тисяч. 

“Проект має бути призначено для української аудиторії, і всі передбачені ним захо-
ди, підтримані грантом посольства США, повинні відбуватися в Україні“, – зазначають у 
посольстві. 

Перший цикл прийому заявок триватиме до 15 січня наступного року. Другий – ро-
зпочнеться 15 квітня та закінчиться 15 червня 2018 року. 

В освітній сфері гранти можна отримати на: 
- Лекції та круглі столи з питань навчальних планів та адміністрування за участю 

американських фахівців; 
- Проекти, що підтримують впровадження освітніх реформ в Україні; 
- Проекти, що включають в себе взаємодію і партнерство між українськими й аме-

риканськими студентами та викладачами; 
- Проекти, спрямовані на інтеграцію людей з інвалідністю в суспільство і на доступ-

ність освіти; 
- Проекти, спрямовані на поглиблення медійної грамотності та навичок критич-

ного мислення українських старшокласників. 
Перевагу надаватимуть: 
- Проектам, зосередженим на вивченні англійської мови або на американських 

студіях, що поєднують українську й американську культури; 
- Проектам, спрямованим на просування реформ в освіті, енергетичному секторі та 

у сфері захисту довкілля в Україні й на залучення громадянського суспільства у ці галузі; 
- Проектам, які передбачають інтеграцію аудиторії та учасників проекту зі Східної та 

Західної України; 
- Проектам, які передбачають включення аудиторії та внутрішньо переміщених осіб 

з окупованих територій України; 
Проектам, зосередженим на підлітках і молоді від 15 до 30 років. 
Цікава можливість! Будемо думати!  

 
 Якщо наш клас отримує почесні грамоти, може й грант зможемо виграти ? 

Як позба-
вити нас 
нудьги? 

 
Після наради ми погодилися, що 
поради психолога сайту  
http://nus.org.ua/ можуть бути 
корисними нашим батькам. 
 
Діти змінюються з моменту, 
коли батьки змінюють свій спо-
сіб виховання. 
 
1.Обмежте технології і віднайдіть 
заново емоційний зв’язок з ди-
тиною: здивуйте її квітами, усміх-
ніться, полоскчіть, підкиньте милу 
записку в наплічник або під по-
душку, танцюйте разом, влаштуй-
те бої подушками. Робіть родинні 
обіди, вечори настільних ігор, хо-
діть на прогулянки. 
2.Тренуйте відтерміноване задо-
волення: 
- змусьте дитину чекати. Це нор-
мально мати періоди часу, коли 
“мені нудно” – це перший крок до 
креативу. 
- поступово підвищуйте час очіку-
вання між “я хочу” і “я отримую”. 
- уникайте використання гаджетів 
у машинах і ресторанах. Натомість 
вчіть чекати під час розмов та 
ігор. 
- обмежте постійні перекуси. 
3.Не бійтеся встановлювати об-
меження. Діти потребують обме-
жень, щоб рости щасливими і 
здоровими: 
 

- зробіть розклад харчування, 
сну та часу на використання 
технологій. 
- думайте, що для них добре, а 
не що вони хочуть чи не хо-
чуть. Вони подякують за це 
пізніше. Батьківство – складна 
справа. Ви маєте бути креати-
вними, щоб заохотити дітей 
робити те, що для них корис-
но, більшість часу, бо це про-
тилежне до того, що вони хо-
чуть робити. 
- дітям потрібні сніданки і ко-
рисна їжа, бути надворі і ляга-
ти спати в один час, щоб при-
ходити до школи здатними до 
навчання. 
перетворіть речі, які вони не 
люблять робити чи пробувати, 
у веселощі, емоційно стиму-
лювальні ігри. 
4. Привчайте свою дитину до 
монотонної роботи змалку, 
бо це основа їхньої майбутньої 
працездатності: привчайте 
складати білизну, прибирати 
іграшки, застеляти ліжко. Бу-
дьте креативними. Робіть це 
весело. Так, щоб мозок асоці-
ював роботу з чимось позити-
вним. 
5. Навчайте соціальним нави-
чкам: навчіть їх ділитися, 
втрачати/вигравати, йти на 
компроміси, використовуючи 
“будь ласка” і “дякую”. 
 

 

http://nus.org.ua/


 

 

Принимаем активное участие в 
общешкольном конкурсе  
«Волшебный объектив» 

 
Новий рік 

2018: рік Со-
баки, як зу-

стрічати?  

 
Після Півня — символу 

2017 року, в законні права 
вступає Собака. Саме вона — 
законна «господиня» 2018 ро-
ку. Готуватися до зустрічі цього 
свята слід заздалегідь, проду-
муючи кожну деталь: наряд, 
частування, місце проведення, 
привітання і подарунки. Рете-
льна підготовка допоможе зу-
стріти свято «у всій готовності» 
і «поважною повагою» рік Со-
баки обов’язково принесе уда-
чу. Собака символізує собою 
активну і життєрадісну істоту. 
Саме тому головними прави-
лами зустрічі 2018 року є «зру-
чність» і «свобода». Це стосу-
ється буквально всіх аспектів 
підготовки до свята: одяг, об-
становка, гості та меню. Крім 
того, обов’язково слід підготу-
вати розважальну програму, 
щоб ніхто не зміг нудьгувати. 
Вітаються танці, пісні, конкур-
си.... 

 

 

Що повинно 
бути на свя-
тковому но-
ворічному 
столі 2018: 

ідеї  
Ні для кого не секрет, 

що собака — тварина ненаже-
рлива. Саме тому необхідно 
постаратися для того, щоб всі 
гості були ситі і задоволені, 
щоб кожен зміг знайти і приго-
ститися своєю улюбленою 
стравою. Перше і основне міс-
це на святковому столі повин-
на займати м’ясна страва. Це 
може бути що завгодно: буже-
нина, свиняча рулька, холо-
дець, курка, качка, відбивні, 
стейки, шашлик та інші смако-
лики.  

Крім цього, 
обов’язково приготуйте м’ясні 
салати і закуски з додаванням 
шинки, ковбаси, вирізки і так 
далі. Прикрасьте незвичайним 
способом кожну страву, щоб 
вони були святковими, викли-
кали приємні емоції і «створю-
вали новорічний настрій». Ак-
туальними салати у вигляді 
ялинок, ялинкових прикрас, 
мордочки собаки, кісточки, 
цукерки і так далі. Доповніть 
стіл фруктами, щоб він був ба-
рвистим і яскравим — це спо-
добається «господині свята». 
Символ 2018 повинен бути 
присутнім буквально скрізь: на 
ялинці, в прикрасах, в настін-
них картинах і календарях, в 
одязі, на упаковках подарунків 
і всюди, де можна собі уявити.  

Где отме-
чают Новый 

год? 
 

Традиционно Новый 
год считается семейным 
праздником. Поэтому встре-
чать его следует дома, с 
родными и близкими. Прав-
да, это не значит, что так 
нужно провести весь празд-
ник. Есть славный обычай в 
новогоднюю ночь выехать на 
природу или пойти на 
народные гулянья. 

Любители же пыш-
ных торжеств могут отпра-
виться на новогодний бал. 
Традиции устраивать костю-
мированные балы и карна-
валы в новогоднюю ночь 
насчитывается несколько 
сотен лет. 

Вне всяких сомнений, 
Новый год – самый веселый 
праздник. Поэтому его при-
нято отмечать очень бурно. 
Даже если что-то не ладится 
и на душе «кошки скребут», 
в новогоднюю ночь надо ра-
доваться, гулять, танцевать, 
наряжаться в маскарадные 
костюмы, поздравлять зна-
комых и незнакомых людей. 
Ни в коем случае нельзя 
оставаться в одиночестве и 
раскисать. Это и есть основ-
ная новогодняя традиция. 
Ведь, по поверьям, как про-
ведешь новогоднюю ночь – 
таким будет и весь следую-
щий год. 
 
Материалы сайтов  
http://md-eksperiment.org/ 
 

 
 

 
 

 
Перед Вами авторские работы ученика нашего класса По-

лянского Никиты. Он, как и многие другие граждане «Мечты», 
подал их на конкурс непрерывного действия «Волшебный объек-
тив». Конкурс концептуального фото был объявлен в Запорож-
ском УВК №19 в прошлом учебном году. С тех пор база данных 
конкурсного проекта пополнилась сотнями авторских работ.  

Страсть к путешествиям! Вот, что привлекает Никиту. Это 
ведь так романтично – бывать в разных местах и фиксировать на 
камеру живописные виды природы, знаменательные места, мор-
ские горизонты и вершины величественных гор.  

Большое внимание в своем фото-творчестве Никита уде-
ляет видам родного края и острову Хортица. Пороги Днепра при-
ковывают внимание, гипнотизируют. И как не сфотографировать 
гордость города Запорожья – Днепрогэс? Панорама одного из 
крупнейших сооружений 20 века подсказывает нам, что могуще-
ство человека поистине велико. Если наши отцы и деды были 
способны на такие трудовые подвиги, чтобы созидать экономи-
ческую мощь государства, то и нынешнее и последующие поко-
ления обязательно справятся со всеми вызовами и трудностями.  
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