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Друкований орган районної Ради
старшокласників

У цьому номері:
- Це ми – координаційна Рада старшокласників
Семенівщини…
- Голос районної Ради старшокласників…
- Сторінками життя районної Ради
старшокласників Семенівщини…
- Новини із життя шкіл…
- Вітаємо переможців!
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Василакий Оксана
Сердюк Карина

РІШЕННЯ ЗАСІДАННЯ РАЙОННОЇ РАДИ
СТАРШОКЛАСНИКІВ
від 23 жовтня 2015 року
Всього депутатів РРС – 23
Присутні - 20
Присутні дорослі:
координатор РРС Насалевець К.І., головний
спеціаліст відділу освіти Кресс О.В., голова районної організації Спілки
жінок України Бондаренко Р.І., лідер районної організації
Всеукраїнського об'єднання «Батьківщина» П.С.Бондаренко

Темою сесійного засідання були такі справи:
1. Формування в особистості активної громадянської позиції
засобами учнівського самоврядування, в рамках реалізації Концепції
національно-патріотичного виховання дітей та молоді. Презентація
суспільно-значущих проектів патріотичного спрямування «МИ –
УКРАЇНЦІ».
(Лідери учнівських органів самоврядування)
2. Знайомтесь – це ми, районна Рада старшокласників
Семенівщини.
(Презентація голови РРСС)
3. Обговорюємо план засідань районної Ради старшокласників
Семенівщини на 2015-2016 н.р.
4. Районний проект-програма «Я громадянин свого села,
міста, країни». Зміни та доповнення.
(Координатор РРСС Насалевець К.І.)

Прийнято такі рішення:
1. Визначити переможцями районного етапу обласного огляду на
кращий суспільно-значущий проект патріотичного спрямування «МИ –
УКРАЇНЦІ»:
І місце:
- учнівський орган самоврядування «Берегиня» Радомської
ЗОШ І-ІІІ ст. (лідер учнівського самоврядування Дарина Прилипко).

ІІ місце:
- орган учнівського самоврядування «Гарт» Семенівської
гімназії № 2
(лідер учнівського самоврядування Діана Бурковець).
ІІІ місце:
- учнівський орган самоврядування об'єднання «Громадяни»
Хотіївської ЗОШ І-ІІ ст.
(лідер учнівського самоврядування Маслов Дмитро).
1.1 Висловити подяку від районної Ради старшокласників за
активну участь у районному етапі обласного огляду на кращий
суспільно-значущий проект патріотичного спрямування «МИ –
УКРАЇНЦІ»:
- учнівському органу
самоврядування
шкільної родини
«Берегиня» Машівської ЗОШ І-ІІІ ст.
(лідер учнівського самоврядування Лантух Світлана);
- органу самоврядування об'єднання учнівської молоді «Орбіта»
Костобобрівської ЗОШ І-ІІІ ст.
(лідер учнівського самоврядування Пильцова Христина).
2. Кожен депутат районної Ради старшокласників Семенівщини
має можливість детально познайомитися з візиткою РРСС,
зайшовши на сайт Ради (ел.адреса сайту: http://cms.radastarshoklasnikiv-semenivs3.webnode.ru/)
3. План засідань районної Ради старшокласників на
2015-2016 н.р.
ЗАТВЕРДИТИ і вважати за основу
роботи Ради у новому навчальному році.
4. До районного проекту-програми «Я громадянин
свого села, міста, країни» (термін дії якого 2012-2016
рр.) внести доповнення і довести до відома
всіх
учнівських органів самоврядування навчальних закладів
району (Проект з доповненнями надіслати у школи до 28.10.2015 року).
Голова РРСС
Секретар

Багнюк Діана
Бурковець Діана

ЗАСІДАННЯ
координаційної Ради
старшокласників Семенівщини
12 листопада 2015 року відбулося засідання
координаційної Ради старшокласників Семенівщини.

Оскільки Раду представляють лідери
зі шкіл міста та Будинку
творчості, для їх знайомства, координатором Насалевець К.І., була
організована гра «Це здорово!». Голова
районної Ради старшокласників Семенівщини
Багнюк Діана презентувала візитку РРСС.
Проведені вибори заступника голови РРСС,
прес-центру та його редактора. Більшістю
голосів заступником голови РРСС було
обрано Гладишко Володимира, учня 10 класу
Семенівської гімназії № 2. Прес-центр
представляють: Медяник Аліна, учениця
Семенівської ЗОШ І-ІІІ ст. № 1, Кухно Яна,
учениця Семенівської ЗОШ І-ІІ ст. № 5,
Солодовнік Анна, учениця Семенівської ЗОШ І-ІІІ
ст. № 3, Нагорна Марія, член учнівського
парламенту Будинку творчості дітей та юнацтва.
Прес-центр очолює редактор Бурковець Діана,
учениця Семенівської гімназії № 2.
На засіданні також було затверджено план конкретних справ
районної та координаційної Ради старшокласників Семенівщини на
2015-2016 навчальний рік.
Діана Бурковець – редактор
прес-центру РРСС

Гендерна рівність – основа прав та свобод жінок і
чоловіків
15-16 років, це вік, коли молоді люди
вчаться будувати дорослі взаємини між собою.
Дуже важливо, щоб ці взаємини були ґендерно

рівними, чуйними, гармонійними.

Ґендерна проблема
сьогодні є дуже
актуальною.
Ми
все
частіше
чуємо
і
використовуємо
слово
«ГЕНДЕР».
Часто

думають, що це поняття виключно торкається захисту прав жінок. Але це не так.
У нашій країні, в 2005 році, прийнято ЗАКОН «Про забезпечення рівних прав та

можливостей жінок і чоловіків».

Але чи обізнані люди з цим ЗАКОНОМ? Наскільки він діє?.. Чи рівноправні жінки
поряд з чоловіками у всіх сферах соціального життя?.. Гендерна рівність, гендерні
стереотипи, що це?.. Про це все дізнавалися старшокласники навчальних закладів міста
Семенівка, зібравшись у колі лідерів на дискусійно-ігрову програму "Гендерна рівність –

основа прав та свобод жінок і чоловіків»".

Зустріч у колі лідерів організували та провели координаційна рада
старшокласників Семенівщини на чолі з її координатором К. Насалевець разом з
районною організацією Спілки жінок України (лідер організації Бондаренко Р.І.) та за
підтримки відділу освіти.
Головна мета заходу - надати молоді інформацію з гендерних питань, сформувати
в учасників програми елементарні навички гендерної культури.
Обрана тема була складовою заходів району щодо реалізації Міжнародної акції «16

днів проти гендерного насильства».
Дискусійні, Ігрові та інтерактивні методики, які були використані в програмі,

дозволили зробити цю тему більш легкою і цікавою для учнів.
Чоловічу стать програми представляли
хоробрі, сильні, рішучі, надійні, наполегливі і
відповідальні хлопці-лідери зі шкіл міста на чолі з
заступником голови районної та координаційної
Ради старшокласників Володимиром Гладишко.
Жіночу половину романтичних і привабливих;
лагідних і турботливих; чарівних, загадкових і
працелюбних представляли дівчатка-лідери на
чолі з головою районної і координаційної Ради
старшокласників Діаною Багнюк.
Про гендер, гендерні ролі, гендерну рівність в суспільстві, в сім’ї, професійній
діяльності дискутувала з лідерами голова районної організації Спілки жінок України
Р.Бондаренко.
Практичний психолог Будинку творчості дітей та юнацтва Д.Неруш запросила
учасників заходу до роздумів на тему «Насильство: сила чи безсилля?» Під час
спілкування учні мали можливість висловити свою точку зору, а також проаналізувати
ситуації, де зустрічаються насильницькі дії.
За допомогою ігрових та інтерактивних
вправ: «Я і ненасильство», «Взаємини чоловіків і

жінок в картинках», «Щаслива сім’я – це…», «Що
таке гендер? Справедливість твердження…»,
«Застарілі стереотипи», «Професійні водії» та ін.,

які
проводила
з
учасниками
програми
координатор районної Ради К.Насалевець,
старшокласники вчилися створювати світ без

насильства, світ гендерної рівності.

У підсумок заходу виступила головний
спеціаліст відділу освіти О.Кресс та директор Семенівського Будинку творчості дітей та
юнацтва В.Ткаченко. Вони ще раз акцентували увагу учнів на те, що чоловіки та жінки
– рівноцінні, але відмінні лише по своїй природі. Вони рівні в правах бути такими, якими
вони є. Вони рівні в праві мати те, що вони хочуть. Вони рівні в праві мріяти і
здійснювати СВОЇ мрії.

І, на завершення, учасники дискусійноігрової програми висловили своє переконання
щодо рівних прав жінок і чоловіків та їх гендерно
чуйних взаємин гучними, бурхливими оплескам
та створили флешмоб «СТОП-НАСИЛЬСТВУ!»

МИ - УКРАЇНЦІ
Виховання патріотизму сьогодні, як ніколи,
актуальне. І не тільки для системи освіти, а й
для держави в цілому. Саме зараз ми
повертаємося до споконвічних цінностей:
утвердження
первинності
любові
до
Батьківщини і людей, духовності, моральності,
бережного ставлення до природних скарбів і
національних
надбань
нашого
народу.
Формування у молоді любові до рідної
країни здійснюється в першу чергу сім'єю,
школою, громадськими організаціями, а також
безпосередньою участю учнівських органів самоврядування освітніх закладів.
Щоб виховати компетентних та свідомих громадян, недостатньо лише
говорити про демократичні цінності та ідеї. Усвідомлення молодими людьми
того, що великі справи починаються із маленьких вчинків (посадженого
дерева, краєзнавчої експедиції, соціальної допомоги тощо), призводить не
лише до конкретних дій, але й до набуття позитивного досвіду громадської
співучасті.
В рамках діяльності районної Ради
старшокласників Семенівщини за підтримки
відділу
освіти
Семенівської
райдержадміністрації,
з метою вивчення
кращого
досвіду
роботи
органів
самоврядування
та учнівської молоді
Семенівщини з національно-патріотичного
виховання,
популяризації
суспільно
значущих
учнівських
та
молодіжних
проектів в районі був оголошений конкурсогляд
суспільно значущих проектів патріотичного спрямування «Ми –
українці», в якому брали участь майже всі освітні заклади району.
Підсумки проектів були підведені 23 жовтня на засіданні районної Ради
старшокласників Семенівщини.
Проектами, які презентували лідери учнівських органів самоврядування
(депутати районної Ради старшокласників) передбачено: проведення циклу
різноманітних за формою і змістом заходів - акцій, флеш-мобів, уроків
мужності, уроків української вишивки,
експедицій, туристських походів,

святкових і пізнавальних програм, конкурсів, фестивалів, цікавих зустрічей
патріотичного спрямування .
Головний результат і підсумок
презентації проектів - розвиток національної і патріотичної свідомості
й громадянської активності у сучасної української молоді – майбутнього
нашої держави.
За підсумками голосування депутатів районної Ради старшокласників
І місце виборов учнівський орган самоврядування «Берегиня» Радомської
ЗОШ
І-ІІІ
ст.
(лідер
учнівського
самоврядування
Прилипко
Дарина,
координатор (завуч школи) Євтушенко А.Ф.),
за проект «Віддай людині
крихітку себе, за це душа поповнюється
світом»; ІІ місце, згідно
набраної
кількості
голосів,
дісталось
учнівському органу самоврядування
«Гарт» Семенівської гімназії № 2 (лідер
учнівського самоврядування
Бурковець Діана, координатор (педагогорганізатор школи) Асмаковська А.М.),
за проект «Вишивана душа», на ІІІ місці - наймалочисельніший учнівський
орган самоврядування шкільного міста «Камелот» Хотіївської ЗОШ І-ІІ ст.
(лідер учнівського самоврядування Маслов Дмитро, координатор (вчитель
школи) Сенько І.А.), за проект «Не забуде крові Вітчизна, що пролита за
неї в боях».
Своє враження щодо змісту проектів висловили і гості зібрання:
головний спеціаліст відділу освіти О.В.Кресс, голова районної організації
спілки жінок України Р.І.Бондаренко та лідер районної організації
Всеукраїнського об'єднання «Батьківщина» П.С.Бондаренко.
Вони також побажали учням-лідерам бути завжди активними,
розумними, творчими та ініціативними у всіх справах на благо свого краю,
своєї сім'ї та рідної Батьківщини.

На завершення переможці, які
вибороли І, ІІ та ІІІ місця, отримали
грамоти
від
відділу
освіти
Семенівської райдержадміністрації та
грошові
премії
від
громадського
формування «Семенівська народна
самооборона».

НОВИНИ ІЗ ЖИТТЯ ШКІЛ
Хвиля доброти
101-РІЧНІЙ МОТРОНІ АНІКЕЙЧУК
ГІМНАЗИСТИ ПОДАРУВАЛИ

"НАЙТЕПЛІШИЙ У СВІТІ ПЛЕД"
23 листопада 2015 року завершився
двомісячний гуманітарний проект
"Найтепліший у світі плед", який
започаткували у Семенівській гімназії N2.
Сімдесят квадратиків розміром 20х20
сантиметрів, які з любов'ю зв'язали школярі, їх батьки, вчителі... І як
результат, красивий, теплий плед, який гімназисти подарували сьогодні 101річній Мотроні Анікейчук. Бабуся була дуже зворушена, посміхалася і
дякувала за таку увагу. Їй та всім мешканцям будинку престарілих
гімназисти також принесли домашнє печиво, поспілкувалися.
Зустріч, як переконалася "СЕМЕНІВКА info", була дуже теплою і
зворушливою, тим більше, що гімназисти бувають в гостях у стареньких
досить часто. І ця традиція продовжуватиметься і надалі.
Тим часом вже зв'язані з десяток "квадратиків" для наступного пледу, щодо
якого також є дуже гарна ідея. ПРИЄДНУЙТЕСЬ!

Лідер учнівського самоврядування
Гімназії №2 - Бурковець Д.

Міс школи - 2015
20 листопада згідно плану роботи учнівського самоврядування у школі
пройшов вечір для старшокласників "Міс школи -2015". Учасниці вибрали
для вечора національно-патріотичний напрямок, тому всі конкурси пов'язані
з історією України, українськими народними піснями, національним одягом.
У конкурсі брали участь учениці 8-11 класів. Дівчата продемонстрували своє
хоббі і таланти.

Усі учасниці вечора стали
номінантками, а саме: "Міс
школи - 2015" стала учениця 11
класу Шумейко Анжеліка, "Міс
україночка" - учениця 9 класу
Капаниця Анастасія, "Міс
натхнення" - Похилець Вікторія,

"Міс талановитість" - Сердюкова Марія, "Міс глядацьких симпатій" Будашко Інна.

Лідер учнівського
самоврядування Семенівської
ЗОШ І-ІІІ ст. № 1 Усова С.

6 грудня – День Збройних Сил України.
До цієї дати в школі відбувся вечір «Містер школи». Адже сьогодення
диктує нам свої правила. Хлопці повинні бути сильними, спритними, уважними,
розумними.
Тому ми і вирішили, що спробуємо дізнатись,
хто ж з хлопців нашої школи найбільш
відповідає таким високим стандартам.
У змаганнях взяли участь учні 8 і 9
класів: Будашко Павло, Селюков Ілля, Кекух
Руслан, Кулак Роман.
Почались
змагання з
привітання.
«Знайомтесь – це я!», хлопці розказали про
себе, якими вони себе бачать в Збройних Силах
України. Також перевірили силу хлопців в
конкурсі армреслінг. Найкращим в цьому був
Кекух Руслан. Виявили знання хлопців про
Збройні Сили України, кмітливість, галантність,
ввічливість.
В журі були дівчата, які прискіпливо оцінювали
досягнення хлопців.
Учасники показали себе справжніми чоловіками, солдатами.
Кожен учасник отримав грамоту, а титул "Містер школи 2015" виборов
учень 9 класу Кекух Руслан.
Оксана Василакий –
президент «Країни Зелений Світ»
Семенівської ЗОШ І-ІІ ст. № 5

У дитинства край іде Святий Миколай
На День Святого Миколая з нетерпінням чекають усі діти. Кожна дитина
намагається робити добрі справи, наполегливіше вчитися, щоб знайти під
подушкою омріяний подарунок, а не різку.
Для учнів нашої школи це ще й час підготовки
святкової вистави. Вже п’ять років поспіль наш
шкільний орган учнівського самоврядування,
шкільне місто Камелот, ходить вітати зі Святим
Миколаєм дітей у садочку «Джерельце». Кожного
року ми показуємо діткам казкові вистави, де є і
янголи, і чорти, і сам Миколай. Готуватися
починаємо
за
два-три
тижні.
Учителі

допомагають нам вибрати сценарій, іноді підправити його, додати щось своє.
Ми вчимо свої ролі, вигадуємо костюми. Правда цього року виявилось, що усі
костюми в нас вже є: збереглися з минулих років. Учнів в школі мало, тож усі
приймають участь у виставі і підготовка перетворюється у веселу колективну
справу. Особливістю цьогорічної вистави стали загальна молитва, танок
янголів та створені учнями подаруночки для дітей – паперові янголи. Як
завжди найяскравішим персонажем був чорт, який намагався зіпсувати свято
своїми капостями та погрозами. Але Святий Миколай за допомогою янголів та
дітей прогнали пакосника Антипку. У кінці
вистави всі діти із садочку, і зі школи
отримали солодкі подарунки. І нехай ці
подарунки купили батьки (більшість дітей
це вже знають), але отримати їх з рук
Миколая, в святковій атмосфері було
дивовижно і приємно. Ніхто не залишився
байдужим, а школярі і малюки з дитсадка
посміхалися однаково радісно.
Діти та їх батьки, вихователі дитсадка та просто гості подякували учням за
чудове свято та запросили нас до «Джерельця» наступного року. Ця наша
шкільна традиція кожного року доводить, що набагато приємніше нести радість
і добро іншим, чим просто отримувати подарунки самим.

Маслов Дмитро, 7 клас, заступник президента
шкільного міста Камелот

«МИ СИЛЬНІ – КОЛИ МИ РАЗОМ»
Отримавши від Ради старшокласників
Положення про районну благодійну акцію
«Ялинка доброти», шкільна Козацька рада
Іванівської ЗОШ І – ІІІ ступенів на чолі з
гетьманом порадились і вирішили, що в рамках
цієї акції ми проведемо не тільки запропоновані
конкурси, а й влаштуємо свій благодійний
святковий ярмарок-розпродаж власноруч
випечених солодощів до Дня Святого Миколая. Всі виручені кошти ми
вирішили направити до координаційної Ради старшокласників Семенівщини,
щоб за них були придбані найнеобхідніші речі для воїнів АТО.
Ярмарок-розпродаж відбувся 18 січня 2015 року під гаслом «Ми сильні –
коли ми разом!». Кожен учень школи відчув свою значущість і зрозумів, що він
буде корисний для загальної справи, якщо зробить хоч невеличкий внесок. Всі
учні школи з великим ентузіазмом взялися до справи. Кожен клас представив
такий асортимент солодощів, що їм позаздрив би будь-який магазин. Чого
тільки не було на ярмарку: печиво, кекси, тортики, трубочки, млинчики і,
навіть, власноруч сплетені шкарпетки, для
сюрпризів на ялинку, так званий «Hand Made».
Розпродаж солодощів відбувався з
піднесеним настроєм і відчуттям чарівного
свята. Після закінчення ярмарку, гетьман
школи зібрав у благочинну скриньку весь

виторг. Порахувавши зібрані кошти, гетьман і його заступник вивісили
оголошення про те, що учнями нашої школи було зібрано коштів у сумі 674
гривні. Діти пишалися тим, що зробили свій, хоч і маленький внесок до великої
суспільно значущої справи, відчули себе потрібними державі і корисними
своєму народові. Козацька рада Іванівської школи впевнена, що її діти
зростають справжніми патріотами своєї країни і завжди будуть готові постояти
за її незалежність, цілісність і славу.
Гетьман школи- Форостянко Анна

Мир на землі – це росяні світанки ,
Краса і творчість , пісня у гаях .
Мир на землі- це вечори і ранки
Із радістю і щастям у серцях .
Це та земля , де сміх і пісня лине ,
А діти йдуть до школи знов і знов.
Й ніколи у боях ніхто не гине,
Бо там господар – щастя і любов .

У цей складний для нашої країни час десятки тисяч патріотів обороняють
від терористів свободу, незалежність та територіальну цілісність України. Наші
захисники, як ніколи, потребують уваги і розуміння від своїх співгромадян, у
тому числі і від дітей та молоді.
Тому у Радомській ЗОШ І-ІІІ ступенів проведено ряд заходів щодо
вдосконалення
роботи
з
патріотичного
виховання учнів та сприяння зростанню
підростаючого
покоління
справжніми
патріотами своєї держави.
Одним із підтверджень небайдужості
юного покоління до долі своєї Батьківщини є
участь в акціях, що проводяться з метою
моральної
та
матеріальної
підтримки
української армії.
У період з 1 по 25 грудня 2015 року в
Радомській ЗОШ І-ІІІ ступенів учнівським органом самоврядування «Берегиня»
на чолі з лідером Приліпко Дариною було проведено благодійну акцію «Ялинка
Доброти», до участі якої долучилися всі учні
нашої школи.
Діти
випустили
агітаційні
листівки,
малювали
плакати,
присвячені
охороні
зелених красунь лісів. Із задоволенням
виготовили своїми руками вітальні листівки і

сувеніри для учасників АТО, в які вони вклали частинку своєї любові і доброти.
Було проведено конкурс на кращу благодійну новорічну композицію та
ялинку, де учні показали свої вміння створити
прекрасний шедевр за допомогою шишок,
макарон, паперу, стрічок, картону, мушель,
вати,
пластикових
стаканчиків
та
інших
природних матеріалів. Переможцем конкурсу
визнаний 7,10 клас (кл.керівник Орешко Юлія
Олександрівна)
Також
була
організована
шкільна
Новорічно-різдвяна
благодійна
акціяпродаж новорічних композицій і ялинок. Виручені
кошти від цієї акції в сумі 335 грн. будуть
направлені на закупівлю необхідних речей для
воїнів АТО.
Отож не будьмо
байдужими до долі нашої
Батьківщини! Підтримаймо один одного у такий
нелегкий для всіх українців час! І нехай наш
невеликий внесок на допомогу героям буде частиною великого добра, яке
стане запорукою щасливого майбутнього нашої України.

Слава Україні!
Д.Приліпко – лідер учнівського самоврядування
Радомської ЗОШ І-ІІІ ст.

ВІТАЄМО ПЕРЕМОЖЦІВ:
Учнівський колектив 5-9-х класів
Семенівської ЗОШ І-ІІ ступенів № 5 –
переможців Всеукраїнської акції
«Юннатівський зеленбуд»

ВІТАЄМО ПЕРЕМОЖЦІВ:
Районного етапу та переможців і лауреатів обласного
етапу Міжнародного конкурсу української мови імені Петра
Яцика:
- Дерюгу Маргариту, 5 кл.,
Іванівська ЗОШ 1-ІІІ ст. (І місце на
районному та ІІ місце на обласному
рівні);

- Левченко Іллю, 11 клас,
Семенівська гімназія №2 (І місце
на районному та ІІ місце на
обласному рівні)

Борздико
Ігоря,
8
кл.,
Семенівська ЗОШ І-ІІІ ст. (І місце на
районному та ІV місце на обласному
рівні);

МАЛОВІДОМІ ТА ЦІКАВІ ФАКТИ
ПРО НОВИЙ РІК

● Традиція прикрашати ялинку вперше з'явилася на території
сучасної Німеччини ще в Середньовіччі.
●Новий рік 1 січня наші предки почали відзначати з 1700 -го
року, за указом Петра І. А до цього моменту свято відзначали по
церковному обряду - 1 березня, а за світським звичаєм - 1 вересня.
●Дід Мороз вперше згадується в 1840-му році, як персонаж
«Казок дідуся Іринея» письменника Одоєвського. А коріння
праобразу дідуся можна знайти ще в слов'янській міфології.
В Іспанії прийнято з'їдати на Новий рік дванадцять виноградин,
як, власне, і на Кубі.
●Традиція з феєрверками і хлопавками прийшла з Азії. Ідея
полягає в тому, що яскравими та гучними вистрілами відлякують
злих духів.
●У Японії прийнято перед Новим роком купувати граблі, щоб
зручніше було нагребти собі побільше щастя.
●Вперше електричну гірлянду засвітили та повісили біля
Білого дому в 1895-му році.
●Найбільша в світі штучна ялинка була заввишки 76 метрів.
Встановлено це штучне диво природи було у столиці Бразилії.
●У австралійців на новорічному столі повністю
відсутні страви із дичини! Так австралійці
перестраховуються, щоб щастя не відлетіло.
●Ось Вам ще один цікавий факт про Новий рік:
італійці викидають свої старі речі у вікно опівночі 31
грудня! В мешканців Апенін є давній звичай, згідно з
яким потрібно позбавлятися від усього непотрібного і
старого напередодні Нового Року.
●Раніше, люди не чекали подарунків від Діда Мороза,
а навпаки самі їх йому дарували.

УЧНЯМ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ РАЙОНУ
Рік шістнадцятий летить до нас на крилах ночі,
Казку в кожен дім несе,
В віконце заглядає, усміхається й шепоче:
Задумане у новорічну ніч здійсниться все!
Нам Новий Рік в історію нову відчинить двері,
Де по сценарію все повний ідеал,
Життя засяє кольорами новорічних
феєрверків,
Та іскриться мов шампанського бокал.

ШАНОВНІ ОСВІТЯНИ СЕМНІВЩИНИ!
Щиро вітаємо Вас з Новим роком та Різдвом
Христовим! Нехай Ваші серця будуть зігріті любов’ю і
теплом, домівки повняться добром, радістю та
Божим благословінням, а очі світяться щастям.
Нехай з останніми хвилинами Старого року Вас
покинуть турботи та негаразди, а Новий - 2016 рік
буде щедрим на цікаві плани, нові досягнення та
професійні перемоги. Бажаємо, щоб Різдвяна зоря
запалила у Ваших серцях вогонь віри
та любові, надії та оптимізму, наснаги
та невичерпної енергії!
З ПОВАГОЮ ДО ВАС РАЙОННА ТА
КООРДИНАЦІЙНА РАДА
СТАРШОКЛАСНИКІВ СЕМЕНІВЩИНИ

ЩО НЕСЕ НАМ 2016 РІК?
8 лютого наступного 2016 року,
згідно з китайським гороскопом, на
зміну примхливій, норовливій і все
ж досить милій та спокійній
покровительці 2015 року Зеленій
Дерев'яній Козі прийде артистична
й епатажна Червона Вогняна
Мавпа. І пануватиме вона аж до 27
січня 2017-го.
Ще більш норовлива, примхлива і непередбачувана, ніж Коза,
Мавпа буває і доброю та веселою, і агресивною та злою. Її дії
абсолютно непередбачувані й можуть змінюватися залежно від
настрою та інтуїції.
Тож нам залишиться терпіти фокуси норовливої господині року й
ставитися до цього спокійно, ніби так задумано. Адже Мавпуся теж
старається і прагне любові, миру і достатку!
Тепер ви знаєте, якої тварини буде 2016 рік, але все ж
необхідно мати при собі невелику пам’ятку з його основними
характеристиками. Ось вона.
Символ – Мавпа, колір – червоний, стихія – вогонь. Також
основними атрибутами року стануть: зодіакальний Лев і
липнева спека, адже саме цей місяць належить правлячій тварині.
Такий рік точно для багатьох стане яскравим і незабутнім. Він
принесе зміни, активність, величезний прилив енергії. Тут головне
не залишатися осторонь, а рухатися в такому ж шаленому ритмі.
Згідно східним повір’ям, Мавпа – звір цікавий і енергійний.
Тому вона не любить лежнів, ледарів, меланхоліків. І щоб вона
принесла багатство, процвітання, успіх, необхідно багато
працювати, радіти життю і ставити перед собою грандіозні
завдання.
І, нарешті, Мавпочка – звірятко хоч і агресивне, але досить
миролюбиве. Тому зазвичай нічого поганого з собою вона не
несе. У будь-якому випадку, позитивний настрій і

оптимістичний погляд у майбутню даль зроблять свою справу, і
все обов’язково стане набагато краще!
Чекаємо на 2016-й з цікавістю і вірою в здійснення найзаповітніших
мрій. І нехай цей рік вразить своєю енергетикою і подарує масу
нового, позитивного, чудового!
А ще, за східним гороскопом, господиня 2016 року любить
тісне родинне коло, тепло домашнього вогнища. Мавпа –
прекрасна мама і вірна дружина, яка захищає свій дім і своє
кохання.

Що не рекомендується у рік Червоної
Вогняної Мавпи?
- намагатися отримати все й одразу,
- самостійно досягти кар'єрних та
фінансових вершин,
- ставити перед собою надто важкі
завдання й не доводити справу до кінця,
- гніватися й проявляти агресію,
- ризикувати своїм здоров'ям.

Будьте готові нічого не упустити в 2016
році!
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