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Згальний гороскоп

Щиро вітаю Вас з новим роком
і Різдвом Христовим!
Нехай Ваше серце буде зігріте любов'ю
і теплом, будинок повниться добром, радістю і
Божим благословенням,
а очі світяться щастям.
Нехай з останніми хвилинами Старого року
Вас покинуть турботи і проблеми,
а Новий – 2019 рік буде щедрим
на цікаві плани, нові досягнення
і професійні перемоги.
Бажаю, щоб Різдвяна зірка запалила в
Вашому серці вогонь
віри та любові,
надії і оптимізму, наснаги
та невичерпної енергії!
З повагою, директор
ДНЗ «Запорізьке ВПУ
«Моторобудівник»
Олександр Базь
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2 ПРИЙМІТЬ НАШІ ВІТАННЯ!
Педагогічний та учнівський колективи!
Щиро вітаю Вас з Новим 2019 роком
та Різдвом Христовим!
У неповторні зимові свята народжуються нові надії, новим
щасливим промінням освічується для кожного з нас життєва
дорога.
Тож нехай на цій дорозі оминуть Вас негаразди, а натомість
міцніють здоров’я і родинне благополуччя, зростає добробут!
Нехай таїнства Нового року та Різдва Христового увійдуть
у Ваше життя символом найсвітліших сподівань, подарують
натхненність Вашій роботі, мудрість та цілеспрямованість
Вашим вчинкам, любов та спокій Вашому серцю.
Нехай чарівні Новорічні дзвони щастям ллються у Ваш дім, а
тепло різдвяної свічки зігріє серця і надає душевної рівноваги і
благополуччя,
Хай у Новому році Вас не залишає Віра, підтримує Надія,
допомагає Любов.
Щастя, миру, щедрої долі, світлої радості та натхнення!

Веселих і радісних свят Вам та Божого благословення!
Заступник директораз НВР
Пеньков А.М.

Шановні
колеги, учні та батьки!
Прийміть найщиріші вітання і найкращі побажання з
наступаючим Новим роком та Різдвом Христовим!
Цього доброго казкового свята чекають у кожному
будинку, в кожній сім’ї. Ці свята – це очікування
дива, чарівних пригод і дивовижних змін. У цей час
по-особливому віриться що світ, в якому ми живемо,
має стати добрішим, що щастя і удача неодмінно
прийдуть до кожного із нас. Рік що минає приніс чимало досягнень і успіхів, він був роком напруженої
роботи і пошуків, різних подій і змін. У Новий рік прийнято загадувати бажання. Нехай Новий 2019
виявиться для Вас роком благополуччя. Нехай збудуться найсвітліші мрії та завжди поруч будуть Ваші рідні та близькі. Нехай панують у Ваших домівках
мир і взаєморозуміння.
Міцного здоров’я, щастя і успіхів у Новому році.
Заступник директора з НВР
Савінська Л.М.

Шановні колеги!
У неповторну мить поєднання минулого з майбутнім, коли саме
повітря сповнене і чарівної магії плинності часу, і морозної свіжості
снігового блиску – прийміть щирі привітання з Новим роком та Різдвом Христовим!
Хай Новий рік принесе Вам нові надії, нові сподівання, нові перспективи та багато нових сил.
Нехай святковий настрій сповнює Ваше серце, поруч будуть
близькі і рідні люди, які щоденно оточуватимуть Вас любов’ю і ніжністю, ділитимуться глибокими знаннями, досвідом та життєвою мудрістю.
Хай доля буде лагідна до Вас, а Віра, Надія, Любов будуть нагородою за терпіння та добро, віддане людям.
Хай Новий рік подарує Вам найсокровенніше, найпомріяніше, найбажаніше: взаєморозуміння, людську шану, ніжність, тепло душі і щирість сердець, мир і спокій, гарне здоров’я та безмежне щастя!
Хай все у Вашій господі буде, як у хорошого господаря!
Божих благословень і усіляких гараздів
Вам на весь рік!
Заступник директора з НМР Масалова Т.С.

Шановні працівники!
Вітаю Вас з Новим роком та Різдвом Христовим!
Щиро бажаю Вам щастя, успіхів у здійсненні задумів та міцного здоров’я
на довгі роки. Нехай ці веселі свята принесуть у Ваш дім радість, затишок
та добробут, а наступний рік стане для нашої рідної України роком миру,
злагоди та процвітання.
Щасливого Нового року та Різдва Христового!
З повагою
Голова профспілкового комітету
Сичевська Л.М.

Шановні учнівський та педагогічний
колектив!
Від імені учнівського самоврядування
щиро вітаємо Вас з Новим роком та Різдвом Христовим!
Хай доля ласкаво усміхнеться Вам, даруючи лише приємні несподіванки, цікаві
зустрічі, радісний настрій та творче піднесення. Тепла та злагоди Вашим родинам,
близьким та друзям! Нехай наступний рік
принесе Вам безліч приємних відкриттів,
щоб тепло Вашої душі зігрівало якомога
більше гідних людей.
З найкращими побажаннями
учнівське самоврядування.
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СМАКОЛИКИ ДЛЯ ВСІХ

Щороку, напередодні новорічних свят, кожна людина на цій планеті вибирає подарунки своїм близьким, друзям, родичам. Хтось купує готові подарунки в магазинах, ярмарках, супермаркетах, робить покупки в Інтернеті. Деякі вважають за краще зробити подарунки своїми руками.
У різних країнах випікають абсолютно різне за смаком, формами, і складом печиво.
Наприклад, в Сполучених штатах Америки прийнято робити печиво з пісочного тіста, з
додаванням шоколадної крихти.
У Німеччині та Австрії традиційним рецептом печива до Різдва і Нового Року є пісочні рогалики в цукровій пудрі і, звичайно, ж пряники.
У Бельгії - це, звичайно ж, вафлі. Англійський рецепт печива, який прижився в багатьох країнах - з додаванням сушеного тертого імбиру.
А Китайське «печиво з передбаченнями» - це не тільки можливість насолодитися
смачним десертом, але і отримати сюрприз, як побажання, поради, або навіть пророцтва на
прийдешній 2019 рік.













- для печива підійде пісочне тісто. Його роблять з масла (60 гр.), цукру (10гр.), яєць (2 шт.), борошно
(скільки візьме тісто).
- холодне масло порубати ножем з борошном і цукром,
скачати в грудку і покласти в холодильник на годину.
- а в цей час підготувати невеликі папірці з передбаченнями. Врахуйте, що вони піддаються термообробці, тому, бажано роздрукувати побажання на принтері, а потім листок розрізати на смужки. Написи чорнилом і
фломастерами можуть постраждати від нагрівання. Немає вдома принтера - пишіть кульковою ручкою.
- тепер розкотіть тісто в тонкий пласт (не більш ніж пів
сантиметра). Розрізати на квадратики зі стороною три чотири див. Всередину вкладіть складену папірець і
поверніть «конверт», зафіксувавши всі чотири куточка
в центрі.
печиво печуть в нагрітій (180 градусів) духовці. Час
приготування - до п'яти хвилин. Ви відразу побачите,
що вже пора витягувати за кольором тесту. Воно стрімко темніє. Так і з'являється характерний запах, смачний.
- з листа знімати треба дуже обережно. Печиво виходить крихке, ніжне. Розкладіть його в один ряд на дерев'яній дошці або блюді і почекайте, поки охолоне.

Смачного!
Підготувала: Попович О.М., група 4/15

Випуск №4 (64) (грудень2018)

4

Видатні особистості
Борис Грінченко — один із організаторів і керівників "Просвіти", активний член Братства тарасівців, співзасновник УРП
9 грудня 2018 року, виповнюється 155 років з дня народження визначного українського письменника, літературознавця та майстра малої прози — Грінченка Бориса
Дмитровича. Він надзвичайно багато зробив для національно-культурного, політичного і соціального пробудження свого народу.

10 цікавих фактів про українського письменника:
1. ПІД ЧАС НАВЧАННЯ У ШКОЛІ БОРИС ГРІНЧЕНКО ПІДТРИМУВАВ ЗВ'ЯЗОК ІЗ ГУРТКОМ
РЕВОЛЮЦІОНЕРІВ-НАРОДНИКІВ, ЗА ЩО БУВ УВ'ЯЗНЕНИЙ
29 грудня 1879 року, 16-річного юнака було заарештовано за "чтєніє і распространєніє" забороненої книжки С. Подолинського "Парова машина". Цей арешт мав свої сумні наслідки: набута у в'язниці хвороба легень та заборона продовжувати навчання в університеті.
2. ГРІНЧЕНКО АВТОР ПЕРШОГО ФУНДАМЕНТАЛЬНОГО "СЛОВНИКА УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ" (1907-1909)
3. ПИСЬМЕННИК Є ОДНИМ З ОРГАНІЗАТОРІВ УКРАЇНСЬКОГО ГРОМАДСЬКОГО ТОВАРИСТВА КУЛЬТУРНО-ОСВІТНЯНСЬКОГО СПРЯМУВАННЯ "ПРОСВІТА"
Просвіта - громадська організація, утворена 1868 у Львові з метою культурного розвитку. Його багатогранна діяльність була спрямована на формування української нації і становлення Української держави.
Великим Просвітителем ввійшов він в історію України.
4. ЗНАЙШОВ КОХАННЯ ВСЬОГО ЖИТТЯ
1883 року, у селі Олексіївці Зміївського повіту, на вчительських курсах Борис Грінченко познайомився з
молодою вчителькою Марією Миколаївною Гладиліною. Незабаром вони одружились і змогли пронести
своє кохання через все життя.
5. ГРІНЧЕНКО БУВ АКТИВНИМ ДІЯЧЕМ БРАТСТВА ТАРАСІВЦІВ
Братство Тарасівців - українська таємна організація, яка була створена влітку 1891 року на могилі Тараса
Шевченка у Каневі. Своїм основним завданням ставило боротьбу за національне визволення українського
народу.
6. ОДНИМ ІЗ НАЙЯСКРАВІШИХ ТВОРІВ ГРІНЧИНКА Є ВІРШ "ЗЕМЛЯКАМ, ЩО РАЗ НА РІК
ЗБИРАЮТЬСЯ НА ШЕВЧЕНКОВІ РОКОВИНИ" (1898 р.)
7. СПЕЦІАЛЬНО ДЛЯ СВОЄЇ ДОНЬКИ ВИДАВ ЖУРНАЛ
Грінченко дуже любив свою доньку Настю і вирішив видати для неї журнал під назвою "Квітка", у якому
він писав короткі оповідання, вірші та загадки.
8. СЕРЦЕ ПИСЬМЕННИКА НЕ ВИТРИМАЛО ТЯЖКИХ ВТРАТ
Донька Анастасія Грінченко була активною учасницею збройних виступів революції 1905–1907 років,
внаслідок чого її було увязенно. У в'язниці в Анастасії розвинувся туберкульоз і вже 1908 вона пішла з
життя. Невдовзі помер і її син. Ці смерті дуже підірвали здоров'я Бориса, він помер за півтора року після
доньки, 6 травня 1910 року в Оспедалетто (Італія).
9. НА УКРАЇНІ ІСНУЄ "МЕМОРІАЛЬНИЙ МУЗЕЙ Б.Д. ГРІНЧЕНКА"
У селі Олексіївка Перевальського району розташований "Меморіальний музей Б. Д. Грінченка"
На подвір'ї Олексіївської школи розташована стара будівля, перед якою височить пам'ятник талановитому
педагогу, видатному письменнику і публіцисту, критику і мовознавцю, видавцю та громадському діячу —
Борису Дмитровичу Грінченку.
10. ІМЕННИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Київський університет імені Бориса Грінченка є вищим навчальним закладом.

Ознайомитись з чудовими роботами цого письменника можна за посиланням:
https://onlyart.org.ua/ukrainian-poets/virshi-borysa-grinchenka/
Підготувала: бібліотекар Козловська
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Взимку слід пам'ятати прості правила

Зима—це не лише
прекрасні снігові простори,
іскристі сніжинки, мороз і
сонце,але й небезпека у вигляді ожеледиці, бурульок і
переохолодження. Саме тому потрібно дотримуватись правил поведінки
взимку, які допоможуть
уникнути негараздів.
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УКРАЇНСЬКІ КОЛЯДКИ ТА ЩЕДРІВКИ

Проспіваю я колядку
На весь голос, на всю хату:
— Коляд, коляд, коляди,
Колядую я один.
Коляд, коляд, колядочка,
Прокидайтесь, маляточка.
Прокидайтесь, годі спати,
Будем всі колядувати.

Прийшли щедрувати
до вашої хати.
Щедрий вечiр, добрий вечiр!
Тут живе господар –
багатства володар.
Щедрий вечiр, добрий вечiр!
А його багатство – золотiї руки.
Щедрий вечiр, добрий вечiр!
А його потiха – хорошiї дiти.
Щедрий вечiр, добрий вечiр!

Я маленький хлопчик,
З’їв куті горщечок,
На узвар поглядаю,
Вас із празником вітаю!
А ви на це не звертайте,
По вареничку давайте.
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ВІД ЩИРОГО СЕРЦЯ
ВІТАЄМО НАШИХ
ІМЕНИННИКІВ У СІЧНІ

08.01. Болоцьку Аллу Іванівну
10.01. Петренка Олексія Івановича
11.01. Копилова Анатолія Васильовича
15.01. Бережко Геннадія Вікторовича
22.01. Ковальчука Володимира Миколайовича
27.01. Степаненко Валентину Михайлівну
28.01.Кулієву-Корчинську Сураю Муссаллімівну

Від усього серця бажаємо
Вам здоров’я, щастя, творчої наснаги і оптимізму, незгасної енергії та наполегливості а родинна злагода, добробут і здоров’я усіх членів
Вашої родини, хай забезпечать Вам душевний спокій
та гарний настрій.
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ЗАГАЛЬНИЙ ГОРОСКОП НА 2019 РІК

У 2019 році на зміну Земляний Собаці прийде привітна Жовта Свиня. Щоб зрозуміти, як саме позначиться зазначене тварина на долю кожної людини, варто оголосити загальний гороскоп на 2019 рік для знаків зодіаку.
На Свині закінчується 12-річний цикл східного календаря.
Простіше кажучи, приходить пора підводити підсумки: примириться з ворогами, пробачити минулі розбіжності, віддати всі борги і зважитися на те, що раніше здавалося страхітливим. Свиня допоможе з реалізацією планів, адже це саме добродушне, чесне, контактна і чутливе тварина. Напевно, саме тому більшість перестане мучити себе думками про віддаленому майбутньому, і почне цінувати кожну мить нинішнього буття.
За словами астрологів, господиня року постарається з кращого боку відбитися на всіх
сферах життя: особистої, ділової, фінансової та інших. Осторонь не залишиться ніхто – Свиня постарається направити «на
шлях істинний» навіть найбільш зневірених осіб. Саме в 2019
році багато зважаться змінити звичну сферу діяльності, переїдуть жити в інше місто або навіть країну, а також спробують
налагодити особисте життя.
Під вплив настільки впевненої покровительки, буде досить
легко викорінити почуття страху і невпевненості у власних силах. В першу чергу такий підхід позначиться на відносинах з протилежною статтю –
другі половинки відшукають навіть ті, хто вже і не розраховував на таку прихильність долі. Ось тільки немає ніякої гарантії, що довгоочікувані відносини збережуться надовго.
Вся проблема криється в самому символі 2019 року – Свиня
вельми поверхнево ставиться до почуттів. Не варто загострювати на цьому факті особливу увагу – прийшла пора навчитися з легкістю відпускати від себе людей. На подружніх
парах цей факт ніяк не відіб'ється, а швидше навпаки – люди
будуть намагатися з усіх сил зміцнити існуючу зв'язок.
Аналогічна легкість буде проглядатися і в поглядах на
фінансову сторону буття – гроші почнуть дуже легко прибувати, але ось відкласти їх
на потім просто не вийти. Непогане рішення – позичати не надто великі суми. Відкривати ж брати великі кредити або позички суворо заборонено – повернути кошти буде дуже важко.
Особливої уваги потребує сфера здоров'я. Справа в тому, що свиня вельми поверхнево відноситься до різних симптомів виникають болячок, а тому багато хто навіть не помітять виникнення якого-небудь хронічного захворювання.
Загалом 2019 рік характеризується, як дуже легкий – все що замислюється, обов'язково збудеться навіть без титанічних зусиль.
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