
От і прийшов останній місяць зими - лютий. Він же бокогрей, снежень, 

стежень, лютий, сечень, межень. Латинське ж назва «февруарій» прийшло 

на Русь з Візантії.  

 Вранці, у вихідні дні, коли ще відносно тихо і тільки світанок повільно 

розтікається в небі тонкими срібними струмками, здається, що варто 

придивитися і можна побачити саму постать лютого, підвівшись 

навшпиньки і любуючись світанком - парчевий каптан, срібні чобітки і 

шапка, з'їхала на потилицю ... Гукнути? Не покличу? Краще не треба, а то 

зникне, розчиниться в повітрі - і тільки сніг осиплеться з гілки берези 

прохолодною білої пилком на гарячі губи ...  

 Лютий - найкоротший місяць у році (28-29 днів). Саме від нього залежить, 

буде рік високосним чи ні. Незважаючи на те, що живемо ми в освіченому 

21 столітті, люди ставляться до високосного року з упередженням і 

побоюванням.  

 Про лютий складено чимало приказок: «У лютому двоє друзів: заметіль 

та хуртовина», «Віхоли та хуртовини під Лютий полетіли ». І в той же час 

говориться про те, що «Лютий зиму видуває».  

Лютий багатий снігом - квітень буде щедрий на 
воду. 
В лютому багато інею - влітку буде багато роси й 
меду. 
Ворона під крило ніс ховає - до холоду. 
Місяць мутний - піде сніг. 
Початок лютого погідливий - весну чекай ранню, 
ясну, погожу. 
Сонце сходить червоне і в червоній зорі - чекати 
хуртовини. 
Тяга сильна в печі - на мороз, слабка -на вологу погоду. 
Хуртовини часті взимку - влітку часті негоди. 
Шлях Чумацький взимку яскравий -на мороз. 
Снігурі туляться до оселі - на великий снігопад. 
У котрий час по зимі вітер, то в такий день він відновиться вліт-
ку. 
Віконниці риплять - на мороз. 
Зимовий туман стелеться по землі -на відлигу. 
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Сторінка 2 ПЕРЕДЗВІН 

Біологія  

Настав час помріяти… Самий  

звичайний сон може допомогти 

тобі розібратися, про що ти мрієш 

та думаєш, побачити все те, що 

бажаєш...Для цього лише потрібно 

закрити очі і поринути в казковий 

світ сну.Саме там Усі твої 

найжиданніші мрії перетворяться 

у реальність! 

 

Хімія  

Солодощі!Ось, що зараз нам необхідне!Карамельки—це не, що інше, як звичайна сахароза, яка складається з глюкози і фруктози!Білі, солодкі на смак кристали,  які у 
взаємодії з ароматизаторами та наповнювачами утворюють смачні цукерочки. Не вірите -  спробуйте. 

Українська мова 

    Зараз сааме час звернути увагу на 

написання розділових знаків у 

складнопідрядних  та 

складносурядних реченнях. А також 

на правопис слів іншомовного 

походження. І не забудьте у 

валентинках поставити апостроф у 

слові з Любов’ю! 

Фізика     Як ми бачимо, напередодні  Дня  закоханих сила тяжіння хло-пчиків до дівчаток збільшується, але  не потрібно забувати і про закон земного тяжіння, який був вперше сформульований Ісааком Ньютоном у 1687р.                                   

Фізкультура  

Саме час привести в тонус м’язи 

вашого обличчя, адже вони 

щоденно страждають від напруги. 

Ну існує кращої зарядки для них, 

як чудова та  щира, доброзичлива  

посмішка! 

Географія 

Цього тижня зорі наполегливо 

радять вам здійснити незабутню 

подорож у країну закоханих, у місто 

побачень…Нодіємось, що місце 

знаходження ви з легкістю 

відшукаєте! 

Коли  ти  когось любиш -  у тебе широко розкриваються вії  і з-під 
них вилітают зірочки. 

Ви можете бути 

абсолютно різними, або навпаки, але 

кохати один одного. 

Кохання – це почуття на 1 

сходинку вище від дружби!  

Кохання – це не тільки, коли ти 
можеш витерпіти людину 10 
хвилин, це дещо більше!  

Кохати – не означає дивитися 

один на одного, це значить 

дивитися в одному напрямку… 
Кохання—це звук серця, 

послухайте як воно бється! 
Кохання—це стан 

абсолютного щастя людини. 



День святого Валентина, або День всіх 

закоханих - свято, яке 14 лютого 

відзначають багато людей по всьому 

світу. Імовірно назване по імені 

одного з двох ранньохристиянських 

мучеників з ім'ям Валентин - Валентин 

Інтерамнскій і Валентин Римський 

І нашу  школу це свято не 

обійшло стороною. Учні 10 

класу підготували дуже цікаве свято та  провели 

його. Також ібуло багато конкурсів, в яких хлопці з 

дівчатами брали участь. Це пари: Ніколайчук 

Тетяна - Лихолат Дмитро, Свецька Вікторія - 

Кравчук Ярослав, Марчук Анастасія - Поліщук 

Ігор, Сосонюк Марина - Бойчак Віталій. І 

переможцями, тобто Валентином і Валентиною, 

стали Сосонюк Марина і Бойчак Віталій, які були 

кмітливими та старанно до цього 

віднеслись. Отож бо всі учасники були 

нагороджені гарними подарунками.  

Цього свята багато людей можуть 

зізнатися в коханні для своєї половинки 

та подарувати подарунок або валентику.  

Знайте, що кохання це все не так 

просто, і в кожної людини є лише одне 

справжнє кохання, яке приходить зовсім 

несподівано. Отож воно до кожного 

приходить, але кожному різний час. 

Вмійте чекать.  

Отож бо живіть, творіть, любіть. Та 

ніколи не бійтесь своїх почуттів. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сосонюк Марина, 11 клас 

ЛЮТИЙ  Сторінка 3 



 15 травня 1988 року відповідно до Женевської 

угоди почався перший етап виводу військ із 

Афганістану. Останній, другий, етап закінчився 

15 лютого 1989 року. 

  Через афганську війну (1979-1989 рр.) пройшло 

понад 160 тисяч осіб, призваних до лав 

Радянської Армії з України. 

  Тривала афганська війна жорстоко зачепила 

усіх її учасників, і особливо сім’ї. Це незагоєна 

рана, невідступний біль. Загальні незворотні 

втрати 40-ї армії, частин, підрозділів КДБ, МВС, 

прикордонних військ та інших відомств склали 

14751 особу, 298 зникли без вісті.  

  Більш як 200 тисяч солдатів і офіцерів були 

нагороджені бойовими орденами та медалями, а 

87 стали Героями Радянського Союзу. 

  Афганська війна залишила тяжкі наслідки для 

України. Не повернулися додому 3360 її синів, з 

яких 3280 загинули, а 80 пропали без вісті та 

потрапили в полон. На сьогоднішній день в Україні 

мешкає близько 150 тисяч учасників війни в 

Афганістані. З них було поранено понад 8000 і 3560 

стали інвалідами. Залишились без підтримки синів 

1982 батька і 2729 матерів здебільшого пенсійного 

віку. Стали вдовами 505 жінок і сиротами — 711 

дітей. 

  15 лютого воїни-інтернаціоналісти України 

відзначають на державному рівні День вшанування 

учасників бойових дій на території інших держав, 

ініціатором якого виступила Українська Спілка 

ветеранів Афганістану (воїнів-інтернаціоналістів). 

Сосонюк Марина, 11 клас 

 

 

Лютий - самий суворий місяць року! Може бути, саме тому 

найбільший і суворий чоловічий свято з'явилося в лютому?! 

Охороняючи нашу Батьківщину, ви охороняєте нас - усіх 

тих, хто потребує вашої силі і підтримці. 

Вітаємо вас - солдати нашого щастя і безпеки! 

21 лютого— ДЕНЬ РІДНОЇ МОВИ 

24 річниця виведення військ з Афганістану 

Нині відзначаємо Міжнародний день рідної мови. Це нагода, щоб звернути увагу на 

необхідність захисту національної мови. Сьогодні у світі існує від 6 до 7 тисяч національних мов 

– точне встановлення числа – неможливе..  

Наша Мова – найкраща в світі! Нею освідчувалися в коханні дідусі і бабусі, матусі і татусі. 

Рідною Мовою ми сказали свої перші слова: Мама, Тато.  

Мова – одна з наймелодійніших і наймилозвучніших мов у світі.  

Олесь Гончар писав: 

 Мова - це не просто спосiб спiлкування, а щось бiльш 

значуще. Мова - це всi глибиннi пласти духовного життя 

народу, його iсторична пам'ять, найцiннiше надбання вiкiв, 

мова - це ще й музика, мелодика, фарби, буття, сучасна, 

художня, iнтелектуальна i мисленнєва дiяльнiсть народу. 

До Міжнародного дня мови у закладі проведено 

конкурс “Знавці рідного слова” між учнями 10-11 класів. 

Перемогу вибороли одинадцятикласники. Але і 10 

класники не пасли задніх, вони відсталиввід перемоги 

всього на 1 бал 

Пляцко Тетяна, 11 клас 

Том 1, видання 1 Сторінка 4 



ПРИГОДИ  ВЕСЕЛОГО ТРАМВАЙЧИКА 
Частина І 

Жив колись Веселий Трамвайчик. Було в нього багато друзів. Всі його друзі та 

він жили у місті на ім’я "Car's". А ще в них був злий товариш, якого звали  

Злюка. Він жив у містечку, яке сам назвав "Місце Злюки". Вони його дуже не любили, а він їх. 

Одного ранку Трамвайчик прокинувся і одразу поїхав до свого друга, якого звали 

Прекрасний Краник. Коли у когось щось поламається, то 

Прекрасний Краник усе полагодить. Веселий Трамвайчик 

привітався, трохи потеревенив з Краником, та поїхав везти лісових 

мешканців у школу - Школярі були веселі і любили співати пісні по 

д о р о з і ,  а  Веселий Трамвайчик завжди їм підспівував:  

У вересневий світлий день, 

Ми прийшли до ш к о л и .   

Школа радо зустріла нас , 

Нам дала просторий клас... 

І так щодня. Назва міста, де жили машини, була написана на 

високій г о р і .   

О д н о г о  сонячного дня Злюка виліз на гору і переплутав букви, 

замість "Car's" поставив "ra'sC". У місті почався безлад. Усі машини 

почали їздити задом. Веселий Трамвайчик був дуже здивований, і він поїхав до їжачка, який 

усе знав.  Їжачок подивився у телескоп на гору, та побачив те, що зробив Злюка. Він послав 

Трамвайчика, щ о б  він поставив букви у правильному порядку. Веселий Трамвайчик поїхав на 

гору. Там він почав ставити літери у правильному порядку. Спочатку він букву "С" переніс на 

початок, а потім кожну літеру у своїй послідовності. Коли він повернувся у місто, то побачив, 

що усі його друзі їздили передом, а Злюка був розлючений,бо його план не запрацював! 

Далі буде….. 

Петров Владислав, 3 клас 

Змінюється час, змінюється світ, змінюємося ми. Кожного дня ми чекаємо майбутнього, а 

коли воно наступає, знову його чекаємо. З кожним днем ми намагаємося «догнати» розвиток 

суспільства, ми намагаємося стати сучасними, удосконалити себе. Розвиток нових технологій 

вимагає від нас глибоких знань, - ми повинні іти у ногу з часом. 

Сучасна людина… Яка вона? Не обов’язково одягнена в модний одяг з ніг до голови, не 

обов’язково має круте авто, квартиру, надсучасний телефон. Бути сучасним – це бути розвине-

ним. Звичайно, зовнішній вигляд має значення, але вміння людини чітко і лаконічно вести роз-

мову теж дуже важливе. Важливі знання, аби співрозмовник не думав, що має справу з 

«пустою» людиною. Кажуть, що «сучасна – людина це стан душі мислення». Знання досягають 

лише наполегливою працею і важкою роботою над собою. 

Дуже часто молоді люди путають поняття «модно» і «сучасно». Що ж, я можу пояснити 

яка між цим різниця. Багато моїх однолітків вважають, що «модно» - це мати завжди дорогий і 

розкішний вигляд; мати дорогі речі, наприклад телефон, аксесуари; слухати «круту» музику, то-

що. Я вважаю, що мода – це лише зовнішній вигляд, але як істоті розумній, людині, тим паче  

сучасній, повинне бути властива багатогранність, всебічно розвиненість. 

Отож, ніколи не путайте моду з сучасністю, крокуйте у ногу з часом, прагніть відкрити для 

себе щось нове, але не забувайте, що ви – Люди! 

 

Шевчук Вікторія, 11 клас 

Що означає бути сучасним? 


