
 

 

Гімн школи  

Слова О. Самарухи  

I. Йдемо до знань старанно і уперто, 

В життя злітаємо, неначе журавлі. 

Де б ти не був, а знай: 

34-та - то є найкраще місце на землі 

   

Приспів 

Ми хочемо всім людям розказати, 

Та почуттів не вимовлять слова: 

Ти подруга, учителька, ти - мати, 

Яка дітей, мов Сонце, зігріва.  

  

II. І з пам'яті повік не будуть стерті 

Всі навички, запаси знань, ідей. 

Пронесемо в серцях 34-ту, 

Що виростила справжніх з нас людей. 
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Ось уже й Великдень 

Незабаром всі християни святкуватимуть Великдень. Цей день особливий для всіх, 

принаймні тому, що родина нарешті може зібратися і почастуватися за святковим 

столом. Не варто також забувати, що це одне з найрадісніших свят, адже символізує 

початок нового життя. Але чи все ви знаєте про традиції та звичаї святкування 

Великодня 

Святкування 
Хто знає, чому Великдень щороку святкується в різні дні? Напевно, більшість. І все 

ж… У 1-му столітті нашої ери воскресіння Христа святкували кожного тижня, але у 2-му 

вже почалися суперечки на цей рахунок. Тому відбувся Нікейський собор, на якому 

постановили, що Великдень святкуватиметься після 21 березня в неділю після повного 

місяця. А оскільки це явище відбувається завжди в різний час, то і дата святкування 

різниться. Тому, щоби визначити дату святкування Великодня, спочатку визначають, 

коли місяць вперше буде повним після весняного рівнодення. А наступна неділя і буде 

святковою.  

Однак, християни користуються двома різними календарями. Православні та 

греко-католики слідують юліанському календарю. Католики віддають перевагу 

григоріанському, згідно з яким весна розпочинається раніше на 13 днів. Саме тому 

католицький та православний Великдень святкують у різні дні, але деколи трапляється, 

що обидві дати збігаються.  

Великодня ніч 
У цей час стається чимало цікавого. Більшість християн йдуть до церкви на нічне 

богослужіння. Однак у деяких європейських народів є звичай: люди запалюють великі 

вогнища, які символізують перемогу Христа над темрявою язичницьких часів. 

Наші предки цієї ночі розпалювали вогнище біля церкви та всю ніч слідкували, щоби 

воно не згасло. Всі решта, хоч і залишались вдома, теж намагались не спати. Казали, хто 

засне у цю ніч, весь рік буде сонним. 

У великодню ніч будь-хто міг випробувати свою вдачу. Предки вважали, якщо 

взяти червоне яйце і піти з ним на пошуки прихованих скарбів, то неодмінно їх знайдеш. 

Яйце, нагріваючись у руці, вказує на потрібну місцину. Але додавали, що цей обряд 

досить небезпечний.  

Писанки 

Традиція розмальовувати писанки є практично у всіх народів. Яйце завжди 

символізувало нове життя. Але неодмінно стається так, що старе повинне дати місце 

новому. Тому писанку символічно розбивають. 
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Слов’яни катали писанки по землі для родючості та зберігали впродовж року, щоби 

захистити домівку від різних негараздів. Якщо хтось хотів поспілкуватися з померлим 

родичем, він брав три червоних яйця і похристосувався з ним на його могилі, а самі яйця 

згодовував потім птахам. 

Існує багато легенд про появу звичаю фарбувати яйця. Одні пов’язують його з 

імператором Марком Аврелієм. Курка, що належала його матері, знесла яйце, всіяне 

червоними крапками, що означало народження майбутнього правителя. Римляни 

надсилали один одному фарбовані яйця як привітання. 

Інші вважають, що після смерті Христа іудеї зібрались на бенкет, на якому серед 

інших страв була засмажена курка та зварені яйця. Один з присутніх заявив у ході 

розмови, що Ісус воскресне через три дні, на що господар відповів: "Якщо курка на столі 

оживе, а яйця почервоніють". На його подив так і сталось. 

Ще одна легенда розповідає, що першою фарбувала яйця Діва Марія, яка таким 

чином забавляла маленького Ісуса. 

Хтось більше схиляється до версії, що все набагато простіше: колись (як і тепер) 

впродовж посту не можна було вживати багато продуктів, серед яких були і яйця. 

Бажаючи зберегти цінні харчі, люди варили їх, а щоб не переплутати із сирими, 

фарбували. 

Однак, найбільш розповсюдженою є розповідь про те, як Марія Магдалина 

прийшла до Тиверія і подарувала йому за тодішнім звичаєм яйце. Коли вона розповідала 

йому про воскресіння Христа, той не повірив: "Як може хтось воскреснути з мертвих? Це 

так само неможливо, як якби це яйце раптом стало червоним". Так і сталось, яйце 

почервоніло, на що здивований імператор вигукнув "Воістину воскрес!" 

До речі, найбільша писанка знаходиться в канадському містечку Вегревілль: 8 м 

завдовжки, 5 м завширшки, а важить це чудо близько 2 тон. Не дивуйтесь, вона така 

важка, тому що збудована з уламків літаків (хоч як не дивно це звучить). Подібно до 

флюгера, вона повертається за вітром, а видно її в радіусі кількох кілометрів. Створили 

це диво на згадку про перших українців, котрі приїхали на територію Канади багато 

років тому. 

Цікаві традиції народів світу 
Святкування Великодня не має жодних стандартів, тому кожен народ має власні 

цікаві звичаї та обряди. 

Наприклад, у Болгарії люди виготовляють багато різних глиняних горщиків із 

хорошими побажаннями та скидають їх з верхніх поверхів будинків на знак перемоги 

над злом. А кожен бажаючий може взяти собі кусник цього горщика додому на щастя. 

Писанки тут дозволено фарбувати тільки у Чистий четвер, а на святковому столі повинні 

бути баранина та червоне вино. 

 У Фінляндії у цей день також святкують прихід весни. Напередодні свята фіни 

садять в горщики жито або траву. Коли з’являються перші пагінці, вважається, що вони 

приносять до домівки весняні барви та настрій. 

Для шведів великоднім символом є не яйце, а саме курча. Тому тамтешні жителі 

прикрашають ними свої домівки. Крашанки вони роблять з картону, а всередину кладуть 

цукерки. 

Колись в Італії напередодні Великодня по домівках розносили палаючий факел – 

вогонь із церкви, однак сьогодні на місце цієї традиції прийшли феєрверки.  
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Наші перемоги 

20 квітня відбувся фінал міської гри «Інтелектуальний марафон» серед учнів 6-х 

класів. У фінал ввійшли команди шкіл №1, №2, №6, №17, №32 і команда нашої школи. У 

складі команди були учні 6-В та 6-Г класів: Мазур Софія, Неволя Дар’я, Мілько-

Бутовська Іванна, Уманець Дарина, Жердецький Денис. Наша команда грала під першим 

номером та розпочала гру. Вона легко справилась з завданнями у номінації «Секрет», 

«Математика», «Географія», «Англійська мова» та «Правова культура». Невдача спіткала 

лише у номінації «Зарубіжна література». За результатами гри ми посіли ІІ місце, 

поступившись команді школи №6. Вітаємо учасників команди з зайнятим другим місцем 

та грошовою премією у сумі 1000гривень. Молодці! 

 
 

Наші таланти 

Щорічно у місті відбувається огляд художньої самодіяльності «Перлини року». 

Учні шкіл виступають у певних номінаціях: вокал, хореографія. Тема цьогорічного 

виступу – «Україна – європейська країна». Учні мали показати номери, а саме, пісню, 

танець будь-якої європейської 

країни. Ми обрали Італію. 

Вокальний ансамбль під 

керівництвом Ткач Дар`ї Юріївни 

чудово заспівав «Неаполітанську 

тарантелу» на три голоси. Слід 

відмітити, що у складі ансамблю 

були хлопці. Хореографічний 

ансамбль «Посмішка», яким керує 

Фролов Андрій Анатолійович, 

виконав італійський народний 

танець «Тарантелла» та отримав 

диплом ІІІ ступеня. Третім номером 

програми була пісня у виконанні 

дуету Асенхо Гарсії Лорени та 

Ваколюк Марії. Дякуємо усім 

учасникам огляду, керівникам 

ансамблів за гарний виступ.  
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Знайомтесь: ми - 5А  

 

Перший рік ми - школярі старшої школи, але все ж ми діти. Тому полюбляємо 

повеселитись і пожартувати. Але розуміємо, що ми подорослішали і ігри закінчуються. 

Ми стали більш відповідальними та завзятими. Ставимо перед собою складніші 

завдання. 

 Наш клас активний та творчий. Ми не тільки вчимося разом та бігаємо на перервах. 

Також ми разом веселимося на різних святах у класі з нашим класним керівником 

Угрюмовою Тетяною Леонідівною. Вона бере активну участь у нашому дозвіллі, 

підтримує нас і дає корисні поради. Ми подорожуємо, ходимо на екскурсії, разом беремо 

участь у всіх шкільних змаганнях та заходах і часто здобуваємо перемоги. Великим 

досягненням нашого класу є те, що ми зібрали найбільше коштів на благодійному 

ярмарку завдяки нашій злагодженості і чудовій команді.  

 Ми досить дружні. Конфлікти вирішуються швидко і непомітно. Коли ми вперше 

зустрілись на шкільній лінійці, то ще не знали, що скоро один без одного не зможем 

уявити життя. Серед нас багато цікавих та обдарованих особистостей. Можна навіть 

сказати, що кожна дитина у нас талановита. Майбутні художники – Сазонова М., 

Карпенко А., Романюк Ж., Вольська Л., Подлежанська Н., Ордатій Н., Мамій Н., 

Машталєр І., Титко Н., Бабарига В. Зачаровують усіх східними танцями Сидоренко Д., 

Бубела І. Займаються художньою гімнастикою Косун Д., Славінська А.. Дворський і 

Кудісіді Ж. чудово грають на музичних інструментах. Майбутні голоси країни  – Теклюк 

Я., Романюк Ж.. 

Також наш клас дуже спортивний, спортом займаються Главадський Д., Сулима С., 

Рекун М., Юрченко Д., Бортнікова, Єськов Д., Сідлецький М., Сінельник О., Шестопалов 

С., Біленький А., Іщук Н., Білостечний О., Яворович М. та Боднарь М.. Стрижова С., 

Лисун  Ю.,  Ліпач Л. – діти, які мають багато досягнень у різних видах творчості. 

 Ми любимо свій 5 клас і завжди готові прийти один одному на допомогу. Якби нам 

запропонували перейти в інший клас, ми б нізащо не погодились. Адже кращого класу, 

як 5-А, не існує! 
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Тренди і мода для підлітків 2018 

Відмінною особливістю молодіжної моди є сміливі рішення, незвичні поєднання, 

гра фарб. Одягаючись модно, підлітки в першу чергу хочуть підкреслити свою 

індивідуальність. Тенденції підліткової моди 2018 відповідають всім вимогам і запитам 

юних модників. Практичність і яскравість гармонійно переплітаються з можливістю 

виділитися серед однолітків. 

Багатошаровість 

Якщо поєднувати кілька різних речей, можна не тільки виглядати дорослішими, 

але і вдало міняти образ в залежності від ситуації. 

Кросівки під плаття 

Вся мода 2018 року все більше робить акцент, перш за все, на комфорті. Не 

оминуло це «віяння» і молодіжну моду. Відмінно виглядатимуть кросівки, сліпони, кеди, 

мокасини під витончене плаття. Найбільш популярними стануть кроси білого кольору. 

 
Оверсайз 

Об'ємні светри, плаття або пальто приховають недоліки фігури, зайву худорлявість. 

Глянець і металік 

Глянцеві текстури відмінно підкреслять індивідуальність вечірнього вбрання, а 

колір металік або золото ніколи не залишаться непоміченими. 

Висока посадка 

Брюки та спідниці із завищеною талією якнайкраще 

додадуть дівчині витонченості та жіночності, яких так не 

вистачає в підлітковому віці.  

Капелюхи 

Все більшою популярністю користується цей 

аксесуар, причому не тільки у дівчат, а й у хлопців. 

Головне правильно підібрати капелюшок, і образ заграє як 

в повсякденному моді, так і у вечірній. 
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Кольорові рішення 

Яскравість і контраст - запорука вдалого молодіжного образу. Пастельні відтінки 

поєднуються з насиченими кольорами. У моді 2018 переважає: 

- смарагдовий відтінок 

- гірчичний 

- ніжно рожевий 

- бордовий 

- помаранчевий 

- небесно-блакитний 

Геометричний або флористичний принт додасть індивідуальності навіть самої 

звичайної речі. 

Мода для дівчаток-підлітків 2018 

Плаття вільного крою, світло-блакитні відтінки, взуття різного кольору на різних 

ногах, джинсові костюми, шовкові блузи, квіткові принти - все це стосується молодіжної 

моди 2018. Поєднання фактур в підлітковому одязі не буде виглядати безглуздо і без 

смаку. Дівчині можна сміливо одягати в'язаний светр з легкою сукнею. Блузки без зайвих 

прикрас строгого крою підкреслять дорослість юної особи. Жабо або мережива додадуть 

нотки романтичності. 

Пальто для підлітків в 2018 році стане яскравим і помітним елементом образу. 

Колір може бути рожевим або леопардовим, крій прямий, а силует - оверсайз. 
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Для дівчат частиною повсякденного гардероба без сумніву стануть джинси-

бойфренди. Ця модель брюках не сковує рухів, а в поєднанні з різними речами і взуттям 

може бути частиною як міського способу, так і вечірнього. 

Мода для підлітків літо 2018 

З кожним роком мода все більше робить акцент не на одному фасон, а підтримує 

будь-які спроби самовиразитися. Якщо дівчині незручно в короткому легкому і жіночому 

платті, то краще нехай вона одягне шорти і сорочку під чоловічий стиль. Зате вона буде 

вести себе невимушено і вільно. 

Для підлітків модною влітку 2018 буде зручна і охайний одяг. Індивідуальності 

образу додасть правильне поєднання речей і їх відтінків. Не варто обтяжувати образ 

важкими декоративними елементами і отруйними тонами. 

Багатошаровість в одязі додасть дорослості. Сукні та комбінезони із завищеною 

талією підкреслять крихкість і жіночність дівочої фігури.  

 
Найголовніше правило моди 2018 року - не виглядати безглуздо. 
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Проблеми підлітків 

Підліткові роки вважаються найважчими, і недарма. Наші батьки часто нарікають 

на нашу некеровану поведінку, різкі зміни настрою та небажання підкорюватись їхнім 

правилам. Але чи завжди вони нас розуміють і хочуть зрозуміти? На жаль, ні, тому часто 

саме у підлітковому віці відбуваються постійні сварки з батьками, руйнується довіра і 

знайти спільну мову здається неможливим. Тому дуже важливо зрозуміти один одного і 

вчасно знайти компроміс. Ось кілька найпоширеніших підліткових проблем і способи їх 

подолання: 

 У вас зіпсувалися стосунки з батьками. Іноді ми навіть не помічаємо той момент, 

коли звичайна сварка через якусь дрібницю переростає у грандіозний скандал з 

криками і звинуваченнями. Також дуже важко віднайти у своїй пам’яті  випадок, з 

якого почали псуватись ваші стосунки. Але найважливіше – подолати той бар’єр 

між вами, адже проблема батьків і дітей одвічна. Що ж робити, якщо твої батьки 

ніби постійно втручаються  в особисте, а тобі це не подобається? По-перше, слід 

спокійно визначити теми, якими ти хотів би ділитися з рідними, а якими ні. Поясни 

це тим, що у кожної людини є те, чого вона не хоче обговорювати. По-друге, слід 

більше спілкуватись з батьками: запитай  у мами, як пройшов її день на роботі, або 

попроси тата тобі допомогти щось полагодити. Ось побачиш, це буде їм приємно і, 

цілком можливо, це поверне дружню атмосферу у родині. 

 Контроль емоцій. У підлітковому віці дуже важко контролювати себе. Ти ніби 

оголений нерв, що реагує на кожен імпульс. Не хвилюйся з цього приводу, дай собі 

час. Коли ти усвідомлюєш, що зараз от-от «вибухнеш» – переключись на щось 

інше, намагайся не розвивати конфлікт далі і усвідом, що криком ти нічого не 

доб’єшся. Зроби паузу, попроси зачекати свого опонента, заспокойся і вже потім 

продовжуй далі. 

 Депресія. Підліткова депресія дуже поширена, але, на жаль, більшість дорослих не 

надають їй уваги. Важливо зрозуміти, що це все мине. Знайди собі людину, з якою 

тобі буде максимально комфортно і обговорюй з нею свої проблеми. За 

необхідності,  звернись до психолога чи подзвони на лінію довіри. Обов’язково 

поговори з рідними про свій стан і визнач, як тобі допомогти з ним впоратись. 

Сподіваюсь, що ці короткі поради допоможуть тобі налагодити стосунки з рідними і 

з самим собою! 

Жданова Олександра 
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