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3. Грудень. Пульс ліцею
Новини ліцею

Обрання нового президента
21 лютого в Технічному ліцеї відбулись вибори
Президента та Віце-президента учнівського самоврядування, перемогу на яких здобули Скочко Марія та Сироватська Аліса.

Ірина Шепель

4. Грудень. Пульс ліцею
Новини ліцею

Благодійний ярмарок
24 лютого в Технічному ліцеї відбулась Масниця.
Під час свята проводився ярмарок у 306 кабінеті.
Було урочисте дійство і представлення команд кожного класу. На ярмарку можна було придбати все
що забажаєш: млинці з різною начинкою, солодощі,
печиво, різні смаколики та поробки, усе це можна

було купити за вигідною ціною. Також проходили
різні конкурси, ігри з подарунками та майстер-клас
з бісероплетіння. Всі зібрані кошти пішли на допомогу учениці нашого ліцею, яка тяжко захворіла.
Михайло Пецеля

5. Грудень. Пульс ліцею
Україна і світ

День закоханих

У

цей прекрасний день
закохані
дарують
один одному валентинки – милі для серця листівки з
найкращими побажаннями. Мало
хто знає, але слід змінювати почерк у них та писати анонімно.
Одержувач сам повинен зрозуміти від кого вона.
Здається що це свято має не
тільки романтичний стержень
сьогодні, а й тоді, у ті часи коли

воно виникло. Насправді, історія
його зовсім не така романтична
як здається :
Ще давно, людям було заборонено одружуватися, бо правитель вважав, що це заважає його
правлінню. Чоловіки не йдуть
воювати, жінки не погано працюють і це все через їх кохання.
Проте, знайшлась людина, яка
здійснювала мрії молодих – довіку бути разом. Справжнього
«купідона» для закоханих звали

Валентином (звідси й назва свята), він таємно вінчав пари та
робив їх щасливими. Правитель,
дізнавшись про це, спалив його
14 лютого 269 року. Через сотні
років Валентина прозвали святим.
Дарія Михалевич

Весна на підході

П

ам’ятаєте, як у дитячому
садочку нам давали коробочки з подрібненим
часником? Багато дітей тоді сміялись з цих чарівних амулетів, та
й зараз згадавши про це на обличчі з’являється посмішка. До
речі, часник корисний не тільки
від мікробів, а й покращує травлення, покращує стан шкіри і навіть є дієвим способом від позбавлення кліщів. Не менш дієвим
способом, є трав’яні чаї або компоти з ягід та фруктів, адже завдяки йому наш організм заспокоюється, холодний чай добре
підбадьорює.
Ромашка має протизапальні властивості, й легко заспокоює. До
того ж, вона майже не має протипоказань.
Чай з ялівцю позбавляє від токсинів та має очисну дію на організм, чудово освіжає та підбадьорює.
Зелений чай допомагає схуднути,
та є чудовим джерелом корисних
речовин. Містить багато антиоксидантів, що покращують імунітет та допомагають позбавитися
від шкідливих речовин. До того

ж є чудовим замінником кави та
газованої
води.
Імбирний чай покращує фізичний
стан здоров’я та забирає втому.
До того ж імбирний чай з лимоном є чудовим замінником ліків
від жару.
Народний засіб підвищення імунітету – волоські горіхи. У них
міститься безліч корисних речовин, що дозволяють укріпити
імунітет. Тому ви можете просто
з'їдати по 5-6 горіхів щодня. Також можна використовувати їх
листя для приготування напою.

Ще можна приготувати яблучний
оцет, який не тільки добрий імуномодулятор, але й покращує
пам'ять, слух і зір.
Кисломолочні продукти, часник,
морська риба, горіхи, злаки і гриби є чудовим джерелом вітамінів,
а отже і Вашого здоров’я. Якщо
ви будете вживати ці продукти то
у вас з’явиться набутий імунітет,
але звичайно у купі з загартовуванням.
Дарія Михалевич
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Олена Теліга

О

лена Теліга – українська
поетеса, публіцист, літературний критик, діячка
ОУН. Народилась під Москвою,
а в 11-річному віці переїхала до
України. Із 1922-го до 1941 року
жила в еміграції, де вступила в
ОУН. У 1941 році оселилася в
окупованому німцями Києві і
організувала Київське відділення
Спілки українських письменників. В лютому 1942 року була
заарештована гестапо та розстріляна разом із чоловіком
у Бабиному Яру.
25 лютого на території
Національного історико-

меморіального
заповідника
«Бабин Яр» у Києві відбулося
відкриття пам’ятника визначній
діячці національно-визвольного
руху, діячу ОУН, поетесі Олені
Телізі. Участь у заході взяли
представники громадськості, молодь, чиновники та духовенство.
Освятив пам’ятник патріарх Київський і всієї Руси-України Філарет. Після закінчення офіційної частини присутні поклали
квіти до підніжжя пам’ятника,

вартість якого близько 8 мільйонів гривень. Згідно з указом було
встановлено пам’ятник на 100
річницю від дня народження поетеси і вшанування загиблих у
Бабиному Яру.

Михайло Пецеля

7. Грудень. Пульс ліцею
Україна і світ

Вибір українців

Є

вробачення – головний
пісенний конкурс Європи. Тисячі глядачів
спостерігають за битвами країнучасниць. У кожної держави є
національний відбір, наприклад у
2016 році Україну представляла
Джамала, яка одержала перемогу . Цього року конкурс буде
проводитися в Україні.
У січні-лютому проводився
національний відбір і переможцем став гурт O.Torvald.
Історія створення гурту починається із дитячого знайомства
Жені Галича з Денисом Мизюком (1994 р.). Велике бажання
обох грати рок-н-ролл привело
до появи в 1999 році гурту
«Крути! Педалі», який проіснував до 2005 року.
4 листопада 2005 року в Полтаві було засновано «О.Torvald».
До складу нового колективу з
попереднього перейшли Женя
Галич (вокал), Денис Мизюк
(гітара), Олександр Нечипоренко
(гітара)
та
Ігор
Одарюк
(поміня́в тромбон на бас-гітару).
До команди приєднався ударник.
Через два роки (у 2006 р.) вони
переїхали до Києва, де всім складом поселилися у приватному
будинку. Очевидно, що частину
будинку було переобладнано під
портативну домашню студію звукозапису. Дуже зручно – жодна
музична ідея не вислизне!
Гурт відіграв величезну кількість концертів, серед яких варто
відзначити участь в таких авторитетних заходах, як GBOB, Червона Рута, Перліні Сезону, Таврійські Ігри і Ніч Незалежності.
Одночасно гурт записував свої
пісні, багато з яких так і залишились у демо-варіантах. Крім купи
клубних концертів з невідомими
широким масам виконавцями,
O.Torvald не раз з'являлися на
одній сцені з визнаними зірками
вітчизняного шоу-бізнесу – Тартак, Гайдамаки, Плач Єремії,
Борщ, DVS, White, Скрябін, Платіна, 7 Раса, Крихітка Цахес - (це

далеко не повний перелік).
Наприкінці 2007-го року на
одній
з
київських
студій
«O.Torvald» почав записувати
свій дебютний альбом, зведення
довірили Сашкові Піпі (ексВВ, Attraktor). Диск із назвою «O.Torvald — 2008» побачив світ у травні 2008-го на
лейблі «Весна Music», музиканти
доповнили його відеокліпом пісні «Не залишай».
Після виходу дебютника про
«O.Torvald» заговорили серйозніше, гурт все частіше почав з'являтись на телебаченні, радіо та в
інших ЗМІ. Наступне відео зняли
вже не на пісню з альбому, а на
старий трек «Почуття».
На початку 2009-го року американський режисер українського походження Алекс Баєв запропонував членам гурту зняти два
відеокліпи. Він давно мріяв створити відео для гурту з України.
Було вирішено фільмувати пісню
з альбому гурту «Київ-Лондон»
та зовсім свіжий запис «Не грузи». Робота над кліпами тривала
два місяці.
Масове визнання прийшло до
групи після видання другого альбому «В тобі» у вересні 2011 року. Альбом складався з 12 пісень,
три з яких були відеокліпами.
«O.Torvald» презентував свій
диск у 30 містах України під час
осіннього турне, яке мало назву
«В ТОБІ TOUR 2011». Другий
альбом гурту «В тобі» багато в

чому відрізнявся від дебютного
диску. З приходом до гурту нового ударника та басиста група зазвучала інакше.
У лютому 2012-го року музиканти влаштували акустичний
тур, під час якого записували всі
свої виступи. В квітні допрацьовані на студії концертні записи
було
видано
як
диск
«Акустичний». Одночасно музиканти «O.Torvald» почали роботу
на третім студійним альбомом.
Влітку гурт зіграв на 20-х фестивалях, серед них Prosto
Rock (з Linkin Park, Garbage),
Краще Місто (з Evanescence, The
Rasmus),
Захід,
Ekolomyja
(Польща). На фестивалі Global
Gatheringу липні музиканти спільно з DJ Tapolsky та VovKING
представили спільний електронно-роковий міні-альбом «Вико—
ристовуй нас».
Восени було оголошено про
вихід третього студійного альбому «Примат» та презентовано
відеокліп на пісню «Mr.DJ». Відео не пройшло цензуру жодного
з музичних телеканалів. Альбом
вийшов 23 листопада і містив 16
записів, у рамках туру на його
підтримку музиканти зіграли понад 20 концертів. Восени 2014
року гурт оголосив про вихід п'ятого альбому «Ти Є». Він з'явився 4 грудня 2014.
Михайло Пецеля
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Культура

Масниця

В

Україні останній тиждень
перед Великим постом
називають
Сиропусним
або Масницею. За звичаєм, цього
тижня відмовлялися від м’яса,
натомість готували з молочних
продуктів, зокрема сиру, що й
дало назву цим дням.
Згідно з традицією, у цей час українці ліпили вареники із сиром і
йшли по домівках неодружених
хлопців чи дівчат, аби покарати
тих, хто не встиг одружитися чи
вийти заміж. Проте у радянські
часи відзначення цього свята перейняло багато російських деталей, найвідоміша з яких випікання млинців.
За тиждень до Масниці, християни мають М’ясопусний тиждень
–
останній
тиждень
коли
«відпускають м'ясо», наїдаються
його досхочу перед постом. У
Західній Європі дуже схожою є
традиція карнавалів, що в перекладі з латині якраз і означає
«прощавай, м'ясо». Опісля М’ясопусного тижня починається
Сиропусний, у цей період можна
вживати їжу тваринного погодження, тобто сир, яйця, молоко,
але вже не м'ясо.
Згідно з традицією, класичною

українською стравою, яку готували у ці дні, є вареники з сиром,
у поляків – це пончики з начинкою, у хорватів – пиріжки з повидлом, у росіян – млинці. Вареники готували не випадково, це одна із найстаріших українських
обрядових страв. Іще одна версія
ліплення вареників – це їхня схожість за формою до місяця, оскільки піст розпочинався орієнтовно перед весняним рівноденням.
Найвідомішим обрядом Масниці
є «Колодка» або «Колодій». Компанія одружених жінок збиралася
у когось вдома, готували пишне
застілля, обов’язково приносили

поліно чи колодку. Дерево прикрашали стрічками і йшли з ним
по домівках неодружених хлопців чи дівчат. У такий спосіб вони «карали» тих, хто вчасно не
одружилися чи не вийшли заміж
і дбали про демографічне становище. Насправді це було символічне осудження, яке сприймали
як жарт.
Подібні звичаї є у Словенії та
Хорватії, натомість у Росії нічого
схожого не було.
Головними суб’єктами цих свят
завжди були жінки. Саме вони у
цей час ініціювали створення
дерев’яної ляльки-дитини, імітували її народження і поховання.
Історики трактують цей звичай
як трансформацію найдавнішого
обряду виготовлення і знищення
уособлення зими.
Масляна, порівняно з іншими
язичницькими святами, практично не зазнала християнських
впливів і залишилася часом веселого дозвілля з елементами давніх ритуалів.
Ірина Шепель
Джерело: http://zaxid.net
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І

Жіночі головні убори

з глибини віків веде свій
відлік й історія головних
уборів, які виконували не
лише утилітарні, а й більш широкі функції, в тому числі прикрашання голови та всього комплексу вбрання. Проблема їх класифікації дуже складна й до кінця не
розв'язана.
Стародавні дівочі головні
убори, залишки яких віднайдені
у слов'янських курганах, були
зроблені з тканини або шнурка з
нанизаними на них скляними або
металевими намистинами чи пластинами.
За способами пов'язуванняносіння можна виділити дівочі
налобні вінкоподібні головні
убори. Вони у свою чергу поділяються на вінки-шнури, вінки площинні та вінки звиті. Матеріали
(стрічки, плетені шнури, шовкова
тканина, пір'я птахів, штучні та
живі квіти), конструкція, форми
й техніки виготовлення таких
головних уборів були надзвичайно різноманітними.
Поширений
тип
вінківшнурів — тоненькі яскраві стрічки, які пов'язувалися навколо
голови і закріплювалися ззаду,
стримуючи розпущене волосся.
За таку стрічку, наприклад, на
Чернігівщині з обох боків голови
затикали штучні або живі квіти, а
на Київщині нашивали задрапіровану різнокольорову тканину,
що імітувала плетений вінок. На
півдні Київщини був зафіксований дівочий головний убір, котрий являв собою дві зшиті впродовж стьожки, між якими встав-

лялося зелене хвостове пір'я селезня (інколи таке пір'я опускали
у розтоплений віск). Цей елемент
дівочого вбрання, який за формою нагадував гуцульське чільце, пов'язувався на чолі нижче
вінка з квітів.
Площинне
вінкоподібне
вбрання дівочої голови було також характерне для різних місцевостей. Воно робилося обов'язково на твердій (іноді картонній)
основі, яка або має суцільну циліндричну форму, або складається з окремих колоподібних елементів (наприклад, лопатушка на
Полтавщині).
Звиті вінки були, очевидно,
наступною стадією розвитку дівочих головних уборів після простого закладання квітів за стрічку або за коси. Взагалі звичай
прикрашати
голову
квітами
(квітчатися) був дуже поширений. На Середній Наддніпрянщині розміри квітів поступово зменшуються в напрямку потилиці, в
той час як в інших місцях
(наприклад,
на
Поділлі)
«квітчалися» у протилежному
напрямку.
Н
а Лівобережжі складену у кілька
разів хустку пов'язували навколо
голови таким чином, щоб було
видно тім'я. Інколи складену хустку закріплювали на картонній
основі. На Київщині хустку пов'язували так, щоб спереду на тім'ї
лишалися стирчати два довгих
кінці. Поряд із цим чимдалі частіше практикувалося зав'язування хусток під підборіддям.

На всій території Середньої
Наддніпрянщини аж до кінця
XIX ст. зберігся стародавній звичай покривати заміжній жінці
голову полотнищем тканини, що
з часом перетворилося на різні
форми жіночого вбрання голови.
Прямокутний хустковий жіночий головний убір називався
наміткою.
Не менш поширеним типом
жіночих головних уборів був шапкоподібний, який є дальшим
ступенем розвитку цього вбрання. За функціональним навантаженням у ньому виділяються дві
основні підгрупи: м'які чепці
(чушки), призначення яких —
збирати і старанно закривати волосся; тверді шапкоподібні головні убори. Чушка-збірник (м'який
очіпок) одягалася під платове
вбрання задовго до появи твердих очіпків, а після їх зникнення
— під домоткану та фабричні
хустини. Твердий очіпок — шапка — шився з парчі та шовку, був
утеплений і виразно прикрашався вишивкою.
Михайло Пецеля

10. Грудень. Пульс ліцею
Здоров’є та безпека

Фаст-фуд

Н

а вулицях Києва та й
усієї

України можна

бачити багато лавок із

фаст-фудом. Один з найпопулярніших видів цієї їжі є ход-дог.

день хот-догів. Також варто до-

них

дати, що американська націона-

клад: кетчуп і майонез, лис-

льна страва завоювала всесвітні

тя

простори, в Україні також не

ний огірок, сир або смаже-

проти

хот-догами.

ну цибулю, помідор. Гамбургер

Шанувальники цієї страви засе-

являє собою невід’ємну частину

поласувати

приправ,
салату,

напримаринова-

фаст-фуду. Назва гамбургер походить від німецького міста Гамбург. Він з’явився більше ста років назад у 1900 році . Є дуже
багато версій походження цієї
їжі . Один німецький купець під
час поїздки по Азії в 1800 році
помітив, що кочові народи для
пом'якшення

м'яса

зберігають

його під сідлами коней. При русі
коня м'ясо відбивається стаючи
більш смачнішим. Повернувшись
до рідного міста Гамбург, купець
Хот-дог являє собою бутерброд

лили усю планету. В День неза-

запропонував своєму кухареві

із сосискою або ковбаскою. За-

лежності США американці поїда-

приготувати м’ясо за новим ре-

звичай містить гірчицю та кет-

ють 150 мільйонів хот-догів. В

цептом. Готова страва всім дуже

чуп, рідше майонез чи подібні

кожному штаті є свій рецепт при-

сподобалось, і купець назвав йо-

приправи. Також

готування хот-догів, крім тради-

го Гамбурзьке м'ясо. Один з ні-

смажені чи свіжі овочі, зелень,

ційного.

Особам, молодше 18

мецьких емігрантів привіз рецепт

сир та бекон. Офіційно хот-дог

років, не дозволяється поливати

в США. За іншою версією гам-

винайшли у Німеччині в 1487

його кетчупом.

бургер

можуть бути

році. На початку девя’тнадцятого
сторіччя імігранти з Німеччини
завезли технологію виготовлення
хот-дога у США. Ця їжа дістала
таку назву, тому що своєю видовженістю нагадувала породу собаки такса яка теж має довге тіло. Але потрібно пам’ятати що
це не корисна їжа для організму.
Хот-дог очолює друге місце у
рейтингу шкідливих продуктів на
2009 рік. Щорічно 23 липня в
США святкують Национальний

Хот-дог в здобній булочці зазвичай не їдять з тарілки, а тільки руками. Приправу, яка зали-

винайшли

кочівники-

скіфи, які смажили яловичину і
їли її поклавши між двома шматками хліба.

шається на руках, не можна змивати, треба облизати пальці.
Максим Колєв
Також є дуже відомий фаст-фуд
як гамбургер. Взагалі він складається з рубаної котлети, поданої
всередині розрізаної булки. На
додаток до м'яса гамбургер може
мати велику кількість різноманіт-

11. Грудень. Пульс ліцею
Тварини

Тварини рекордсмени

С

віт тварин дивовижний,
скільки людина існує, стільки ми і вивчаємо наших
сусідів на Землі. Але є факти про
які не всі знають…

Найбільша риба – китова акула.
Зустрічаються акули до 20 метрів!
Риби довжиною 11 – 12 метрів
важать близько 14 тон. Мешкає
китова акула у верхніх шарах тропічних вод, харчується виключно
планктоном.
Серед найшвидших тварин і птахів у нас посідають місця: гепард
та сапсан. Найшвидший наземний

ссавець гепард, який, женеться за

здобиччю, розвиває швидкість 120
кілометрів за годину.
Сапсан
мчить за здобиччю зі швидкістю
300 кілометрів за годину. Серед
безхребетних посідає місце гігантський кальмар. Разом зі щупальцями його довжина складає понад
20 метрів.

ді. Від холоду його рятує густе й
щільне хутро та товстий шар підшкірного жиру, який становить
майже половину ваги тварини.

Найбільший хижак - білий ведмідь, король Арктики. Білий ведмідь – найбільший наземний хижак. Він важить близько 800 кг.
Чудовий мисливець та плавець,
ведмідь влаштовує інколи запливи
на сотні кілометрів. Відомо, що
білий ведмідь може по декілька
годин знаходитися в холодній во-

змія в світі. Середня довжина – 5
– 6 метрів, але зустрічаються
екземпляри до 11 метрів. Вага таких змій більше 200 кг. Лежачи у
воді, анаконда очікує на здобич:
птахів, мілких кайманів, звірів. Як
й інші удави, анаконда душить
свої жертви кільцями свого тіла.

Змія… хто не боїться їх? Анаконда, що мешкає в тропічних лісах
Південної Америки – найбільша

Ірина Журавель

