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Новини ліцею 

Посвята в ліцеїсти 

14 грудня в Allegro hall відбулась посвята в 

ліцеїсти до Технічного ліцею Шевченківського рай-

ону. Зала була повна запрошених гостей і учнями 

Технічного ліцею. 

З цієї нагоди пройшов святковий концерт 

«Мудрість крізь сторіччя», де обдаровані ліцеїсти 

показали свої таланти в різних жанрах від гімнасти-

чних вправ до вокалу різного стилю.  

Учні з 5 по 11 класи урочисто отримали свідо-

цтво ліцеїста з рук директора ліцею. 

Виступ ансамбля «Меланія», як завжди був на 

висоті і порадував гостей своїм новим хітом. 

Посвята закінчилася флешмобом та піснею у 

виконані директора Олени Олександрівни Ілюшиної 

та вчителя по вокалу Юрія Миколайовича Кромбе-

та. Усі були задоволені.  

Максим Колєв 

Марія Попова 
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Новини ліцею 

Українські вечорниці 

19 грудня в Технічному ліцеї відбулися Вечорниці, 

де учні показали українські традиції  святкування 

свята Андрія (Калита) і Святого Миколая.  

Дуже добре була показана українська традиція з 

кусання Калети — одного із важливіших обрядів 

Андріївського вечора. Калета — це великий солод-

кий, з медом і фруктами борошняний корж прикра-

шений калиною, для свята приготувала мама з бать-

ківського комітету, їли з великим задоволенням на 

удачу та здоров’я. 

Традиційні народні пісні підготував фольклорний 

ансамбль «Меланія». 

Світлана Миколаївна Сліпченко проводила майстер-

клас «Розпиши яблучко», де учні й запрошені гості 

отримали масу задоволення і солодкі подарунки для 

своїх близьких приготовлені власними руками. 

 Серед гостей були присутні батьки учнів та пані 

Юлія — представник від депутата Олександра Яко-

вича Бродського, із подарунками для Технічного 

ліцею. 

  Крістіна Шульга 
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Свято Калити 

С 
вято Андрія Первозван-

ного вважається найбі-

льшим передноворіч-

ним святом, яке відзначається 

ще з часів Київської Русі 13 

грудня. Андрій Первозванний 

входив в число 12-ти апостолів 

Христа, згідно з переказами, 

був братом апостола Петра і 

був покровителем жите-

лів України.  

Християнська церква в 

більшості випадків вороже 

ставилась до молодіжних 

веселощів на Андрія, адже 

свято проходило в різдвя-

ний піст, а в піст, як відо-

мо, за християнськими 

законами заборонялося 

веселитися, наймати музи-

ки, танцювати. Проте лю-

ди старшого покоління і 

досі згадують день Андрія, 

або Калиту, як найвеселі-

ше свято їх молодості. 

В Калиті яскраво просте-

жуються дві сюжетні лінії, перша 

пов'язана з культом сонця, друга 

— із шлюбною магією. Це свято 

припадає на найбільш темний 

період року, коли як кажуть, день 

до обіду. При допомозі магічних 

ритуалів люди намагалися допо-

могти сонцю розгорітися. Найтіс-

ніше пов'язаний з культом сонця 

вогонь, в тому числі домашнє 

вогнище, тому на Калиту так ши-

роко використову-вались атрибу-

ти печі та знаряддя праці, якими 

господиня поралася коло вогню 

— кочерга, хлібна лопата, рогачі, 

горня, сажа. Обрядовий хліб — 

калита також нагадує сонце, він 

обов'язково круглий, як сонце, в 

середині з діркою, до того ж ви-

мазаний медом. Золотий мед, 

принесений бджолами (божими 

мухами) також символізував сон-

це і широко використовувався в 

цей день. Ним намащували кали-

ту, іноді жартуючи, хлопці вмо-

чали пальці в мед і мазали дівча-

там вуста, щоб солодкі були. З 

меду готували і напої на калиту.  

На Андрія неодружена молодь 

знову задумується над своїм май-

бутнім, адже через місяць, після 

Водохрещі, тобто після 19 січня, 

почнуться зимові весілля. Тому 

ряд магічних ритуалів та гадань 

направлені на те, щоб причарува-

ти судженого або дізнатися, чи 

відбудеться весілля цієї зими, а 

чи доведеться колодку тягти. 

Більшість продуктів на Андріїв-

ські вечорниці приносили паруб-

ки, це була парубоча складка, 

проте дівчата теж брали в ній 

участь. Кожна дівчина приносила 

муку і брала участь у приготу-

ванні калити. Крім калити, дівча-

та випікали балабушки для га-

дання. Воду на балабушки потрі-

бно було нести з кринички чи 

ополонки в роті. Не кожній дів-

чині це вдавалося з першого разу. 

Хлопці перестрівали дівчат, про 

щось запитували, смішили, дівча-

та заливаючись сміхом розбриз-

кували всю воду. Декому по 5-6 

разів доводилось бігати до опо-

лонки. 

Страви в цей день були пісні: 

різноманітні каші, капусняки, 

горох, голубці, гриби, риба, а 

надто варенички: з чим їх тіль-

ки не готували з капустою і 

картоплею, з смаженою цибу-

лею і квасолею, вишнями, а 

також спеціально позначені 

для хлопців з сіллю, перцем, 

мукою, попелом або клоччям. 

Найбільше місця на Андріївсь-

ких вечорницях відведено га-

данням, чого тільки не приду-

мують дівчата і парубки, щоб 

дізнатися про майбутню до-

лю. Гадання відбуваються як в 

середовищі самих лише дівчат, 

поки хлопці ще не прийшли, 

так і після вечері, коли дівчата 

гадають, а парубки спостерігають 

та тлумачать гадання. В колекти-

вних, змішаних гаданнях на пер-

ше місце виступають вже не ма-

гічні, а ігрові моменти. Гадань, 

ворожінь на Андрія відомо дуже 

багато, вони дещо відрізняються 

в різних районах та селах.  

Як було вже сказано, крім кали-

ти, в цей вечір дівчата обов'язко-

во випікають балабушки, кожна 

позначає свою. Коло дверей ста-

вили низенький ослінчик, засте-

ляли його чистим рушничком і 

викладали кожна свою балабуш-

ку. Вводили собаку, перев'язува-

ли його як старосту на весіллі, 

навхрест солом'яними перевесла-

ми і дивились, яку першу балабу-

шку з'їсть, та перша заміж піде, 
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яку не зачепить — та сидітиме в 

дівках, а яку надкусить і зали-

шить, ту парубок покине, якщо 

візьме балабушку в зуби і далеко 

занесе, то і доля закине дівчину в 

далекі краї. До собаки іноді про-

мовляли: "Передні балабушки - 

це пари, а задні за ними дружки і 

бояри! Песику, хапай". 

Передбачити долю могли і півні, 

дівчата вносили їх з сідала до 

хати і пускали на долівку, де бу-

ли заздалегідь підготовлені купка 

зерна, мисочка з водою і дзерка-

ло. Якщо півень перш за все ста-

не клювати зерно — дівчина вий-

де заміж за гарного господаря, 

буде жити в достатку; почне пи-

ти воду — за п'яницю піде; стане 

дивитися у дзеркало — чоловік 

буде ледащо, вертітиметься пе-

ред дзеркалом і на чужих моло-

диць поглядатиме, а якщо, боро-

ни, боже, щось наробить на під-

лозі — то дівчина покриткою 

буде, як кажуть в народі, «в пеле-

ні принесе». 

Передбачали долю і при допомо-

зі воску, розплавляли його над 

свічкою, виливали в тарілку з 

холодною водою і дивилися, що 

ж там вийде: обручка — заміж 

піде, квіточка — буде дружкою 

на весіллі, гребінець — ще довго 

розчісуватиме дівочі коси. По 

воскових фігурках, що спливали 

на воді, відгадували і професію 

судженого. 

Знімали дівчата по одному чобіт-

ку чи черевику і вимірювали від 

стола до порога, чий перший чо-

біт на поріг стане, та перша за-

між піде. Іноді чоботи перекида-

ли через хату або ворота і диви-

лися, куди носком впаде — туди 

і заміж піде. Хлопці часто в засі-

дці чекали миті, коли чоботи по-

чнуть падати, а потім брали собі, 

який кому до вподоби та й дро-

чилися з дівчатами, на одній нозі 

далеко не пострибаєш, от і дово-

дилось обіцяти викуп: макітру 

вареників, танок, поцілунок, піс-

ля чого парубки повертали чобо-

ти, а подекуди власноруч взували 

дівчат. 

Після веселощів і танців в хаті 

молодь продовжувала свої вечор-

ниці на вулиці. Тут були і гадан-

ня, і жарти, і навіть збитки. Дів-

чата рахували кілки на плоті: 

“вдівець, молодець ...”, - і по 

останньому кілку визначали, за 

кого заміж підуть, до того ж, як-

що кілок буде з корою, суджений 

буде багатий, без кори — за бід-

ного піде, деякі уявлення можна 

було отримати і про його зовніш-

ність: рівненький кіл символізу-

вав стрункого статного козака, 

кривий — навпаки. 

Бігали до сусідів під вікна підс-

луховувати про що в хаті гово-

рять. Почує дівчина, як мати вти-

хомирює дитинку: «Сядь, по-

сидь», затривожиться — сидіти 

до наступної осені в дівчатах, 

слова «йди», «піди» — віщують, 

що заміж піде, «дай», «подай» — 

рушники подаватиме. 

Сучасні вечорниці  

Андріївські забави в багато чо-

му дійшли до теперішнього ча-

су без особливих змін, особли-

во весело їх святкують в Карпа-

тах, де сама природа сприяє 

цьому. Однак, сучасність все ж 

внесла свої корективи у свято 

Андрія. 

Дівчата, які вирішили влашту-

вати посиденьки на Андрія, 

найчастіше збирають компанії 

не вдома, а наприклад, в затиш-

них кімнатах готелів або коте-

джів. Такий підхід легко пояс-

нюється малою площею особи-

стих житлових приміщень і ба-

жанням потрапити у відповідну 

атмосферу. 

Якщо раніше хлопці ніколи не 

заглядали до дівчат на вогник, а 

саме ворожіння було таїнством, 

то зараз молодь часто збираєть-

ся разом. До ворожіння відно-

сяться жартівливо, а самі вечо-

рниці сприймають як відмінний 

привід повеселитися перед Но-

вим роком. 

Підготувала:  

Марина Заливанська 

Джерело: storinka-m.kiev.ua 
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Українські традиції святкування Різдва 

Я 
к відомо, в Україні релі-

гійне свято Різдво насту-

пає раніше Нового року, 

то ж з цією послідовністю пов'я-

зані обряди та звичаї нашого на-

роду. 

Різдво Христове: біблійна леген-

да та християнські традиції.  Ісус 

Христос народився в юдейсько-

му місті Віфлеєм, куди прибули 

його мати Марія зі своїм чолові-

ком Йосипом. Вони заночували у 

печері, яка використовувалась як 

хлів – тут і з'явився на світ Син 

Божий. Про його народження 

сповістила Віфлеємська зірка, 

згодом волхви принесли щедрі 

дари немовляті. 

Цар Юдеї Ірод задумав вбити 

Сина Божого: за його наказом 

стали вбивати дітей до двох ро-

ків, але Ісус був дивним чином 

врятований. Різдво в християнсь-

ких традиціях є найвеличнішим 

святом. Незважаючи на те, що 

немає точної дати цієї події, та 

ще й віряни користуються різни-

ми календарями, проте це свято 

відзначають з особливою урочис-

тістю. На Різдво люди ідуть до 

церкви на святкове богослужін-

ня. Україна – полікультурна краї-

на, де споконвіку живуть люди 

різних віросповідань. Римо-

католики та протестанти святку-

ють Різдво 25 грудня (за григорі-

анським календарем), в свою 

чергу греко-католики та правос-

лавні – 7 січня (за юліанським).  

Традиції святкування  

Різдва в Україні  

Світле свято Різдва в Україні 

прийнято було відзначати у колі 

сім'ї. Підлогу в сільських хатах 

застеляли свіжою соломою – на 

згадку про те, що Ісус народився 

не в хоромах, а в звичайному хлі-

ву, у яслах. Будинки намагались 

якомога краще прикрасити до 

свята. Традиційно господар зано-

сив до оселі дідуха – сніп соло-

ми, який вважався символом вро-

жаю. До речі, у дідуха була ще 

одна назва – коляда. Вважається, 

що цей символ дійшов до нас ще 

з часів язичництва. Зазвичай ста-

вити дідуха до сьогодні досить 

поширений в Західній Україні, 

його не змогла витіснити ялинка. 

У Галичині на третій день Різдва 

було прийнято спалювати дідух. 

Проте у багатьох сім'ях поступо-

во символом Різдва стала ялинка, 

причому на її верхівці мала кра-

суватися зірка – символ Віфлеєм-

ської зірки, яка сповістила про 

народження Ісуса Христа. 

Напередодні Різдва наступав 

Святий Вечір, рідні збирались за 

столом. Було прийнято приходи-

ти вчасно: вважалося, якщо запіз-

нишся до вечері, то потім цілий 

рік будеш спізнюватися. Хреще-

ники приносили вечерю своїм 

хрещеним батькам. У цей час 

закінчувався піст і вже можна 

було готувати різноманітні м'ясні 

страви. Але їсти їх дозволялось 

лише після півночі або наступно-

Джерело фото: skuki.net 

Дідух 
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го дня. З настанням Свят-вечора 

на столі мали стояти 12 пісних 

страв (за кількістю 12 місяців у 

році), також обов'язковою була 

кутя. У наш час деякі господині 

варять її з рису, але за давньою 

традицією зазвичай готували ку-

тю з пшениці, додавали горіхи, 

мак, родзинки, сухофрукти та 

приправляли медом. Саме з неї 

починали вечірню трапезу. 

На Різдво існує чудовий звичай – 

миритися з близькими людьми.  

 

Колядки і вертеп  

в Україні 

 

Різдво зустрічали колядками: 

зазвичай ходили по домівках із 

зіркою, що зображувала Віфле-

ємську, та співали пісні на славу 

Ісусу Христу. Колядувати могли 

як дорослі, так і діти. Здебільшо-

го хлопці і дівчата ходили окре-

мо. 

Досить популярним був україн-

ський пересувний ляльковий те-

атр – вертеп. Традиційно вертеп 

складався з двоповерхового бу-

диночка, перший поверх симво-

лізував Віфлеєм, там ставили се-

рйозні сценки про народження 

Ісуса Христа. На другому поверсі 

представляли комічні побутові 

сценки, якими розважали публі-

ку. З часом вертеп перетворився 

в справжній вуличний театр. На 

сьогодні ми є свідками відро-

дження і розвитку цих прекрас-

них українських традицій. Верте-

пи гастролюють по всій країні, 

сповіщаючи про світле свято Різ-

два Христового, радуючи людей. 

Вертепом також називають ляль-

кову статичну сценку народжен-

ня Ісуса Христа. 

Різдво це сімейне свято, то ж не 

забувайте про своїх рідних, не 

зважаючи ні на що.  

 

 Підготувала:  

 Ірина Шепель 

 

  Джерело: http://

ua.igotoworld.com/ 

 

  

  

   

Кутя 

Ляльковий вертеп 
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Культура 

Українські чобіточки 

У 
країнки, тай українські 

чоловіки теж, здавна 

славилися своїм 

вмінням гарно одягатися. 

Традиційно склалося, що 

найпоширенішим видом взуття 

українців були саме шкіряні 

чоботи. Їх шили з сап’янової 

шкіри червоного, жовтого, а 

інколи й зеленого кольору та 

називали Сап’янцями. Як 

правило сап’янці (їх ще часто 

називали Чорнобривцями) були 

святковим жіночим взуттям і 

відрізнялися від буденних та 

чоловічих злегка задертим 

носком, більш низькою халявкою 

та вищім підбором. Цей вид 

взуття був рантовим та шлився за 

правилами на ліву та праву 

колодку. Гарно оздобленні 

орнаментами сап’янці носили 

зазвичай лиш дуже заможні 

жінки. Більш бідний люд якщо й 

мав такі чобітки, то одні на всю 

родину і вдягали їх лиш на дуже 

урочисті свята. 

Українські чоботи мають не 

лише практичне значення, а й 

глибокий символічний зміст в 

найрізноманітніших його 

проявах, який дуже добре 

простежуєтеся в українському 

весільному обряді. Чоботи для 

українців — символ родючості. 

Так для засвідчення парубком 

своїх серозних намірів, він 

дарував своїй обраниці чоботи 

(рівнозначно освідченню та 

пропозиції одружитися).  Цей 

образ чітко просліджується в 

українських піснях. 

Доволі символічним є й 

червоний колір чоботів, що в 

весільному обряді співвідносився 

з символікою калини, й означає 

дівочу незайманість. В інших 

випадках червоний колір взуття 

засвідчує рівень достатку свого 

господаря, має оберегове 

значення тай просто сильне 

естетичне враження. 

Ще одним доволі поширеним 

звичаєм у весільному обряді 

українців є так зване «дарування 

тещі чоботів», цей обряд 

засвідчує факт купівлі-продажу 

нареченої своїм обранцем. 

Взуваючи новоспечену тещю в 

чоботи, наречений тим самім 

поєднує два чужі роди, 

родичаючи їх між собою.  

В українській культурі чоботи 

виступають як символ 

добробуту, достатку тим самим 

стають об’єктом для багатьох 

притч та казок.  

 

Підготувала: Ірина Шепель 

Джерело: еtnoxata.com.ua 
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Культура 

Фільми на які варто сходити у грудні 

«Ваяна» комедійний мультфільм 

пригодницького характеру. Ре-

жисерами стали Рон Клеме-

тс,  Дон Холл та  Джон Маскер. 

Дівчина використовує свої наві-

гаційні таланти, щоб припливти 

на вітрильнику на легендарний 

острів. У цій пригоді до неї приє-

днується її герой, легендарний 

напівбог Мауї. Прем’єра 22 груд-

ня. 

«Слуга народу 2» повнометраж-

ний фільм стане продовженням 

пригод рядового вчителя Василя 

Голобородька, який раптово став 

Президентом України. 

Прем’єра 23 грудня. 

Режисер: Олексій Кирющенко 

У ролях: Володимир Зеленський, 

Станіслав Боклан, Євген Кошо-

вий, Юрій Крапов та Олена Кра-

вець. 

«Пробудження» Актори: Джен-

ніфер Лоуренс, Кріс 

Претт, Майкл Шин 

Режисери: Мортен Тільдум 

Сценаристи: Джон Спейтс 

Дія розгортається в майбутньому 

на космічному кораблі, який пе-

ревозить колоністів на віддалену 

планету. Через збій в системі го-

ловний герой виходить з гіперс-

ну на 90 років раніше покладено-

го терміну. Залишившись один 

на один з перспективою старості 

та смерті в самоті, він набрав-

шись сміливості та нахабства, 

будить прекрасну жінку, якій 

такий розклад, сзвісно, не сподо-

бається. 

«Співай» 

Актори: Меттью МакКонахі, Різ 

Візерспун, Сет МакФарлейн. Ре-

жисери: Гарт Дженнінгс. Сцена-

ристи: Гарт Дженнінгс. Прем’єра 

29 грудня в Україні. Кожна тва-

рина мріє стати зіркою. Слониха, 

баран, бик, і навіть порося, бук-

вально всі рвуться до слави. Хто 

знає, кому примхлива фортуна 

посміхнеться і чий портрет прик-

расить завтра обкладинки глян-

цевих журналів. Все як у людей... 

«Синдбад. Пірати семи штор-

мів»  Актори:Андрій Ле-

він, Катерина Шпіца, Дмитро 

Нагієв. Режисери: Владлен Бар-

бэ. Сценаристи: Олександр Архі-

пов, Вадим Свешніков, Максим 

Свешніков. В Україні прем’єра 8 

грудня. Синдбад, молодий весе-

лий пірат, не дуже везучий в пі-

ратському промислі - за рік йому 

і його команді не вдалося захопи-

ти жодного корабля. Але доля 

посміхається Синдбаду: старий 

Антіох показує йому старовинну 

карту і пропонує пливти на ост-

рів Скелета, де зберігаються ска-

рби. Синдбад не знає, що цей 

Антіох — чарівник, який перес-

лідує свої корисливі плани... 

Та тут ще Солара, подруга Син-

дбада по дитячим іграм, звалила-

ся йому на голову! Невже лю-

бов? Ні, Синдбад так просто не 

здається! Шлях на острів Скелета 

лежить через Море Семи Штор-

мів. На Синдабада і його коман-

ду чекає битва з Канатним Монс-

тром і зустріч зі своїм заклятим 

ворогом піратом Кесамом. Та й 

на острові не обійдеться без при-

год: Циклоп, Птах Рух і її Пташе-

ня вже давно чекають гостей.  

«Бунтар-Один. Зоряні Війни. 

Історії» прем’єра в Україні від-

будеться 15 грудня. Актори: Фе-

лісіті Джонс, Різ Ахмед, Мадс 

Міккельсен. Режисери: Гарет Ед-

вардс. Сценаристи: Кріс 

Вайц, Тоні Гілрой. Фільм розпо-

відає про події, які передували 

четвертому епізоду «Зоряних 

Воєн». Дізнавшись про те, що 

Імперія побудувала найдоскона-

лішу бойову станцію, здатну зни-

щувати цілі планети, Альянс По-

встанців збирає особливий загін 

під керівництвом колишньої зло-

чинниці Джин Ерсо, метою якого 

є креслення досконалої зброї Ім-

перії. 

Незважаючи на те, що місія зда-

ється самогубною, загін готовий 

ризикнути всім заради перемоги. 

Однак розстановка сил різко мі-

няється, коли Імператор посилає 

за ними свого найстрашнішого і 

наймогутнішого поплічника — 

Дарта Вейдера, чия присутність 

гарантує як мінімум одне — за-

гону повстанців не судилося по-

вернутися зі своєї місії живими. 

Михайло Пецеля 

http://www.kinofilms.ua/ukr/star/120164_Don_Hall/
http://www.kinofilms.ua/ukr/star/116927_John_Musker/
http://www.kinofilms.ua/ukr/star/23127_Jennifer_Lawrence/
http://www.kinofilms.ua/ukr/star/23127_Jennifer_Lawrence/
http://www.kinofilms.ua/ukr/star/119514_Chris_Pratt/
http://www.kinofilms.ua/ukr/star/119514_Chris_Pratt/
http://www.kinofilms.ua/ukr/star/910_Michael_Sheen/
http://www.kinofilms.ua/ukr/star/122174_Morten_Tyldum/
http://www.kinofilms.ua/ukr/star/122696_Jon_Spaihts/
http://www.kinofilms.ua/ukr/star/258_Matthew_McConaughey/
http://www.kinofilms.ua/ukr/star/144_Reese_Witherspoon/
http://www.kinofilms.ua/ukr/star/144_Reese_Witherspoon/
http://www.kinofilms.ua/ukr/star/3423_Seth_MacFarlane/
http://www.kinofilms.ua/ukr/star/25773_Garth_Jennings/
http://www.kinofilms.ua/ukr/star/25773_Garth_Jennings/
http://www.kinofilms.ua/ukr/movie/90650_Sindbad_Piraty_semi_shtormov/
http://www.kinofilms.ua/ukr/movie/90650_Sindbad_Piraty_semi_shtormov/
http://www.kinofilms.ua/ukr/star/24737_/
http://www.kinofilms.ua/ukr/star/458_Dmitriy_Nagiev/
http://www.kinofilms.ua/ukr/star/458_Dmitriy_Nagiev/
http://www.kinofilms.ua/ukr/star/21201_/
http://www.kinofilms.ua/ukr/star/16998_/
http://www.kinofilms.ua/ukr/star/16998_/
http://www.kinofilms.ua/ukr/star/18990_Felicity_Jones/
http://www.kinofilms.ua/ukr/star/18990_Felicity_Jones/
http://www.kinofilms.ua/ukr/star/15321_Riz_Ahmed/
http://www.kinofilms.ua/ukr/star/6546_Mads_Mikkelsen/
http://www.kinofilms.ua/ukr/star/6546_Mads_Mikkelsen/
http://www.kinofilms.ua/ukr/star/18651_Gareth_Edwards/
http://www.kinofilms.ua/ukr/star/18651_Gareth_Edwards/
http://www.kinofilms.ua/ukr/star/5806_Chris_Weitz/
http://www.kinofilms.ua/ukr/star/5806_Chris_Weitz/
http://www.kinofilms.ua/ukr/star/860_Tony_Gilroy/
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Здоров’є та безпека 

Л 
юдство вже давно на-

вчилося використову-

вати вогонь. Але роздо-

бути  його було не так просто. 

Для цього потрібно було довго 

терти одну палицю об іншу, 

щоб полегшити собі роботу.  

Для цього людство вигадало 

сірники. Але щоб користуватися 

ними треба знати правила безпе-

ки. По-перше: не потрібно запа-

лювати сірники для розваги, пі-

дпалювати їх потрібно тільки 

під наглядом дорослих, нів’яко-

му разі не використовувати во-

гонь на автозаправці або біля 

легко запальних речей. Також 

треба пам'ятати, що один не зга-

слий сірник може призвести до 

катастрофи. Наприклад може 

згоріти цілий ліс або будівля. 

Наприклад: до Служби порятун-

ку «101» надійшло повідомлен-

ня про пожежу у квартирі на 

першому поверсі одного з буди-

нків. На місце події прибули 

рятувальники, які оперативно 

впоралися з займанням. Вогонь 

не завдав значних збитків – по-

шкоджено 1,5 м2 домашніх ре-

чей. За попереднім висновком 

фахівців до пожежі призвели 

пустощі з вогнем 5-річного ону-

ка господарки. Бешкетник грав-

ся сірниками, від чого зайнялася 

фіранка. На щастя, жодних 

ушкоджень хлопчик не зазнав. 

Проте, він в своїй «провині» 

дорослим не зізнався. Тому не 

потрібно бавитися з сірниками 

або пустувати з ними. 

 

Максим Колєв 

Обережно  

з сірниками 

Правила безпеки на канікулах 

З 
имові канікули вже не за 

горами. Це мабуть найве-

селіша пора для багатьох 

дітей, тим більше  у ці дні дуже 

важливі свята такі як Новий рік 

та Різдво. Але не потрібно забу-

вати й про правила поведінки. 

Категорично забороняється зри-

вати петарди та запускати салю-

ти без нагляду батьків! До речі 

через нього найчастіше бувают  

неприємності, травми обличчя та 

тіла, найчастіше страдають 

очі. Також дотримуйтесь правил 

протипожежної безпеки пiд час 

встановлення ялинок, та пiд час 

проведення новорiчних свят. 

Підчас канікул, перебуваючи 

вдома, на вулиці, в спеціалізова-

них установах, громадських міс-

цях, приміщеннях, транспорті 

учні повинні чітко виконувати 

правила: 

 під час канікул заборонено 

наближатися й перебувати біля 

водоймищ без супроводу дорос-

лих для запобігання утоплення 

дітей; категорично заборонено 

виходити на льодову поверхню 

замерзлого водоймища. Особі, 

яка провалилася під лід, необхід-

но подати мотузку, дошку, одяг, 

але не підходити до неї близько. 

Якщо лід крихкий, треба лягти 

на нього й проводити операцію 

рятування в той бік, із якого 

прийшла людина – в інших міс-

цях лід може бути більш крих-

ким. Не поспішаючи, слід допо-

могти людині вибратися з води, 

зняти мокрий одяг, зігріти, пок-

ликати на допомогу, відвести 

постраждалого у тепле примі-

щення, вжити заходів щодо не-

допущення обмороження; 

 категорично заборонено на-

ближатися й перебувати біля бу-

дівельних майданчиків, кар'єрів, 

закинутих напівзруйнованих бу-

дівель;  

 категорично заборонено вжи-

вати алкоголь, наркотичні засо-

би, тютюнові вироби, стимулято-

ри; 

 пересуватися слід обережно, 

спокійно. Беручи участь в іграх, 

не створювати хаотичного руху, 

не штовхатися, не кричати. На 

вулиці бути обережним, дивити-

ся під ноги, щоб не впасти в яму 

чи відкритий каналізаційний 

люк, не травмуватися через оже-

ледь; 

 не підходити на вулиці до 

обірваних, обвислих проводів, 

або тих, що стирчать, а особливо, 

якщо від них іде гудіння – дані 

проводи можуть бути ще піджив-

лені електрострумом; 

 не підходити до щитових, не 

залазити на стовпи з високоволь-

тними проводами – удар елект-

рострумом від високовольтних 

живлень можна отримати на від-

стані 5 м; 

 не виходити на дах багатопо-

верхівки для попередження па-

діння дітей із висоти; 

 не спускатися у підвали бу-

динків чи інші підземні ходи, 

катакомби, бомбосховища – там 

може бути отруйний газ; 

 не вступати в контакт із не-

знайомими тваринами для запо-

бігання отримання укусів від 

хворих на сказ тварин; 

 

Перебуваючи на канікулах вико-

нуйте чіткі привила безпеки і 

тоді ваш відпочинок буде чудо-

вим та безпечним. 

 

Підготував  

Максим Колєв 
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Новини ліцею 


