По хмаринах сухої пороші,
По крижинах заметених рік –
Він іде, він уже на порозі,
Подарований долею рік.
Петро Перебийніс

Новий Рік - це одне з
найбільш таємничих, урочистих і
«родинних» свят, яке обіцяє здійснення мрій кожному, хто вірить у
дива.
Очікують дива не тільки діти,
але й дорослі, навіть якщо вони зовні серйозні й не подають виду.
Раз на рік в кожного з нас десь
глибоко-глибоко
зарод-жується
надія на те, що дива все ж відбуваються, і обов’язково під Новий рік.
Насправді, дива, звичайно ж,
трапляються. І, головне – щиро вірити в них!
У кожного в житті є право на
казку, а щоб вона прийшла, потрібно її “покликати”.
Мільйони людей по всьому
світу загадують в новорічну ніч свої
найзаповітніші бажання, сподіваючись на їх здійснення.
Пам'ятаєте: жодна мрія не
збувається відразу. Спочатку Всесвіт перевіряє вашу готовність одержати те, що ви «замовляли».

Поздравляем сотрудников и учащихся с Новым 2013 годом! Желаем –
исполнения всех Ваших желаний!
Потому что, когда у человека есть
то, о чем он мечтал, - он весел, бодр,
здоров!
Пусть наступающий новый год учится у старого только хорошему!
Редколлегия газеты

Якщо, не дивлячись на очікування,
ви твердо стоїте на своєму і
упевнені: це саме те, що вам потрібно, ваше бажання обов'язково
здійсниться.
Будьте щасливі в сьогоднішньому дні, це ж і є ваше майбутнє, так ви будете на одній хвилі зі
своїм бажанням. Уявіть, що ваше
бажання здійснилося, ви відчуєте
щастя, такі відчуття ще більше на- Рік Новий – казковий час!
близять вас до своєї мрії. Нама- Хай здивує щастям Вас
гайтеся занурюватися в такий стан Рік добра і рік кохання.
частіше, бажано кожен день, мож- Тож приймайте привітання:
на подумати і уявити це, коли ля- Будьте добрі та здорові,
гаєте спати.
Побажаємо любові,
Іншими
словами,
якщо Світла й радощів багато,
мрієте про любов, то віддавайте її Щоб життя було, як свято!
навколишнього світу її. Те, що до
вас має прийти, ви спочатку повинні це віддати.
Вам треба запустити машину, під назвою «енергетичний
потік». Віддаючи, ви отримуєте.
Практичний психолог
Дон Оксана Миколаївна

Ісаак Ньютон народився 4 січня 1643 р. в селі Вулсторп
(біля міста Грантема) у родині бідного фермера. Першу
науку Ісаак проходив у сільській школі, а в 12 років бабуся
віддала його до найближчої міської школи у м. Гран-тем.
Вже під час навчання Ньютон почав цікавитись механікою.
Тут і виявились характерні риси майбутнього вченого - кмітливість і винахідливість (виготовляв моделі машин і самі
машини: побудував водяний годинник, самохідну карету і
оригінальний вітряк, який рухала миша, спеціально для
цього приручена). Крім того, він досить добре малював і
писав вірші, а також читав багато книжок.
Після закінчення школи Ньютон вступив у 1661 p. до
Триніті-коледжу Кембріджського університету. Ньютон
протягом семи років одержував усі наукові ступені університету і в 1668 р. став магістром мистецтв.
Ньютону було всього 26 років, коли йому запропонували зайняти кафедру математики в Триніті-коледжі Кембріджського університету (1669 p.). Молодий професор
ретельно виконував покладені на нього обов'язки, проте
весь вільний час віддавав своїм дослідженням. У 1672 р.
Ньютона було обрано членом цього Лондонського Королівського Товариства. У 1699 р. його обрали іноземним членом Паризької Академії наук, а в 1703 р.- президентом Лондонського Королівського Товариства. У 1705 р. королева
Англії надала Ньютону дворянське звання і нагородила
його титулом лицаря.
Ньютон зробив визначні
відкриття; в галузі механіки,
математики і астрономії. Одним
з найвидатніших відкриттів
Ньютона був метод обчислення
нескінченно малих величин «метод флюксій» (1665-1666 p.),
остаточно
оформлений
і
досконало викладений у вступі
до трактату «Про квадратуру
кривих» (1704 р.).
І березня 1727 р. великої людини не стало. У притворі
каплиці Кембріджського університету стоїть пам'ятник
великому вченому. На п'єдесталі є напис: «Той, хто генієм
людство перевершив».
Викладач фізики
Біжко М.М.

75 років від дня
народження Василя
Семеновича Стуса,
українського поета і
перекладача,
письменника,
правозахисника,
борця за права людини, автора
поетичних збірок «Зимові дерева», «Свіча в
свічаді», «Палімпсести», перекладів творів
Й.-В. Гете,
Г. Белля, Р.-М. Рільке, Б.
Брехта та ін. творів. В. Стус вважається
символом українського опору другої
половини ХХ століття, ключовою постаттю духовного життя доби тоталітаризму, в розвитку української літератури ХХ століття, відновленні
української державності та національної ідеї.

75 років від дня народження Володимира
Семеновича Висоцького, російського актора
театру та кіно, поета, письменника, співака.
Фільмографія: «Вертикаль», «Місце зустрічі
змінити не можна», та ін. За час свого творчого життя поет дав більш ніж 1000 концертів,
написав більш ніж 100 віршів, близько 600
пісень, поему для дітей у двох частинах. Загалом поетичний доробок Висоцького становить
близько 700 творів. За життя Висоцького вийшло 4 мільйони і 1 диск-гігант. Висоцький
завжди грав на семиструнній гітарі, яку також
називають «російською» або «циганською». За
даними опитування (проводилося у 2010 р.)
Всеросійського центру вивчення суспільної
думки Висоцький посів друге місце у списку
«кумирів ХХ ст.» після Ю. Гагаріна.

Сталинградская битва занимает особое место среди событий отечественной и мировой
истории. Подвиг Защитников
Сталинграда известен всему
миру. Именно здесь в 1942-43
годах решались дальнейшие
судьбы планеты. Для гитлеровцев этот город имел особое значение, как важный военнополитический, экономический и
транспортный центр.

События
Сталинградской битвы (2 февраля 1943
г.) имели колоссальное значение для дальнейшего хода
Второй мировой войны, это
был точка великого перелома в его ходе.
Мы преклоняемся перед
защитниками
Сталинградской битвы, признаем ее
огромное историческое значение.

17 февраля во всем мире отмечают День трем незнакомым людям. Поверьте, вы улучшите их
спонтанного проявления доброты. Это еще один по- настроение не только на этот день, но и на целую
вод сказать «люблю» своим близким и бескорыстно неделю. А они, в свою очередь, улучшат его кому-то
помочь незнакомым людям. Отвезите свои мягкие еще.
Отнесите бездомным обед. Наверняка в вашем
игрушки в детский дом.
Оплатите за кого-то проезд в общественном дворе встречаются люди, которые ищут остатки еды
транспорте. Хоть билеты бывают достаточно деше- в мусорных баках. Представьте, каково им? А ведь
вые, но все же пожилые, малообеспеченные и без- когда-то они были такими же, как вы. Просто что-то
домные люди будут приятно удивлены и несказанно в жизни пошло не так…
Помогите молодой маме вынести/занести детрады, если вы оплатите их проезд.
Если вы нетерпеливы, можете поработать над скую коляску. Когда она выходит на прогулку с ребенком, часто некому помочь ей с коляской.
устранением вредной черты характера в день
У вас это займет меньдоброты. Уступите свое
ше
минуты,
а мама и ребеместо в очереди тому,
нок будут вам очень признакто стоит за вами. Это
тельны.
может быть домохозяйка
День спонтанного пров супермаркете или водиявления
доброты помогает
тель, который заправляет
понять, насколько наши помашину на той же
ступки влияют на других
заправке.
людей. Добрые дела «заВышлите своим роразны»: когда мы помогаем
дителям открытку с прикому-то, этот человек в знак
знанием в любви. Даже
благодарности
помогает
если вы ежедневно прикому-то
еще
–
идет
цепная
знаетесь им в этом, не пореакция доброты.
ленитесь
Так давайте сделаем
еще раз написать искренспонтанные проявления
ние слова призна
тельности, поблагодарите их за то, что они есть, и за доброты нашей ежедневной привычкой, и тогда
мир обязательно станет чуточку добрее!
то, что они делают для вас.
Сделайте комплименты в этот день хотя бы

Скоро 14 февраля. День Святого Валентина. Это праздник
любви и влюбленных, символ которого пурпурное сердце.
Сегодня этот праздник стал красивой традицией.
Никто в действительности не знает историю происхождения праздника всех влюбленных. Некоторые люди связывают
его со старинным английским поверьем, что птицы выбирают
себе пару 14 февраля. Однако многие историки относят появление дня святого Валентина к древнему римскому празднику
– Луперкалии. Он отмечался 15 февраля в честь Фавна. Бога
животного мира. После того как было принято христианство.
Этот языческий праздник со временем стал Днем всех влюбленных.
С праздником Вас!

День святого
Валентина…
или день
шоколадных королей?

У І півріччі наші учні приймали
участь у багатьох конкурсах, олімпіадах, змаганнях. Вітаємо
переможців!
P.S.: Пам’ятайте, головне не
перемога, а – участь! Але перемога все ж таки краще! )))
Переможець обласного конкурсу «Культура
мови» - КУКСОВА Анна (група 2).
Переможець Міжнародного мовного конкурсу
імені Т.Шевченко – ХОЛОЛЕЄНКО Альона (група
8).
Переможець обласної олімпіади з української
мови і літератури – ВАСИЛЕНКО Валерія (група
8).
Лідер обласних змагань з танцювальної аєробіки – НАТХА Юлія (група 3).

Странные дела творятся в мире, прогресс
крепчает. Веками жили люди, любили друг
друга, причем любили гораздо крепче, чем
сейчас. И не знали никакого «дня святого Валентина» в качестве дня влюбленных. А сейчас
любить разучились, из созданных семей сохраняется лишь 10%, зато массово научились
праздновать «Валентинов день».
Ах, какой он милый на картинках, этот
«день влюбленных» - «день святого Валентина», он весь такой плюшево-цветочный, сердечково-шоколадный!
Что же это за чудопраздник такой, Валентинов день, кто его
придумал и зачем?
Материал с http://www.realisti.ru/main/holiday, #ixzz2HYhIuYVS,
http://shkolazhizni.ru/archive/0/n-248
99/
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