
   

 

 

«Квасолька»    
      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

«Квасолька» вітає з розпочатим новим 2015 

календарним роком! 

Не забувайте, що господарка року пані Коза (можливо, 

пані Вівця?) може наставити роги, брикатися, виляти 

хвостом… давати гарні «надої» та бути вашою 

охоронницею. Все залежатиме від вас, вашого оптимізму, 

натхнення та бажання зі всього брати корисне. Отож, 

товаришувати, радіти життю, бути щасливими всупереч… 

НЕ ЗАБОРОНЕНО! 
 

В номері: 

* В об’єктиві Новоріччя: вітання, новини, 

дослідження…ідеї для 2015 

* Конкурс «Сніговик» 

* Творчі доробки «квасольчат»  

 

Експериментом, чи то новаторським 

кроком, було святкування Нового 2015 

року в школі. Традиції в радості, 

веселощах та дружній шкільній родині 

провести старий та зустріти новий рік 

не порушили ні серйозні події в країні, 

ні «спресований» температурний 

режим, ні спроби дорослих песимістів 

зупинити кроки до Новоріччя. СВЯТА 

відбулися! А як? Фото-мікс – для ВАС! 

Особлива ФОТОГРАФІЯ! 
Так! ви не помилилися: це вони 
дарували новорічний настрій, 
запалювали драйвові танці, 
ділилися своїм позитивом з 
учнями початкової ланки. 
Фіксики прудко втекли з 
блакитних екранів та прибули до 
нашої актової зали: запорошеної 
снігом, дихаючої ароматами 
свіжого лісу, блискучої 
неповторної оселі казки та свята. 
До речі, оформлення сцени-диво 
від Наталії Михайлівни 
Королькової, а сценарій та ідеї 
якнайкраще відсвяткувати- 
талант Ірини Вікторівни Вертейко 
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Коли настає китайський Новий рік 2015.  

Дата і число свята 

Китайський Новий рік 2015 настає не 1 січня, як ми 

всі звикли у випадку звичайного Нового року, дата 

його настає в другий новий місяць (на молодик) 

після Дня зимового сонцестояння в період між 

21.01 і 21.02, тому його ще назив. інколи місячним 

Новим роком. Згідно зі східним календарем дата на 

яке припадає Китайський Новий рік в 2015 році – 19 

лютого і зустрічати його потрібно з 18-го на 19-е 

число. 

 Якою буде дата (число) данного свята в 2015 році - 

розібралися,  а тепер з’ясуємо більше про традиції 

святкування. Китайський або східний Новий рік  - 

це найдовше свято в Китаї, і закінчується воно на 

15-й день Святом Ліхтарів. У перший день китайці 

збираються на сімейну вечерю з традиційними 

частуваннями, а ввечері запалюють всілякі 

фейєрверки і пахощі. Вранці діти вітають своїх 

батьків, а батьки дарують дітям гроші в червоних 

конвертах. Також вважається, що кожна дитина, яка 

прийшла в будинок протягом 15 днів з моменту 

початку свята, обов’язково повинна отримати 

червоний конверт з китайськими грошима 

(юанями). 

Новий рік 2015 (китайський) проектує вірування в 

міфи і традиції. Одним з головних символів є 

позначення Нового року твариною і стихією – 

всього 12 таких тварин і 5 стихій. Символом 2015 

року за китайським календарем буде Коза (Вівця), 

колір якої синій і зелений, стихія – дерево. 

 

 

З настанням року Дерев’яної Кози в душі 

багатьох людей прийде те заспокоєння, 

якого прагне кожна людина.Конфліктних 

ситуацій в цьому році стане набагато 

менше, та й наявні конфлікти будуть 

проходить в менш агресивній формі. 

Китайський  (східний) гороскоп 2015 для 

кожного знака зодіаку говорить про те, що 

Коза (Вівця) – тварина чуттєва, емоційна і 

неймовірно розвинена творчо, а тому 

основний ухил у професійному розвитку 

буде спостерігатися саме у сфері творчості, 

винахідництва, у створенні чогось нового і 

прекрасного. 

Як обіцяє гороскоп 2015, даний період 

дуже підходить людям для того, щоб 

розібратися в собі, в тому, що їх не 

влаштовує в житті. 2015 рік відзначиться 

небувалою кількістю нових знайомств, а 

також шлюбних союзів. 

В плані фінансів, китайський або східний рік 

Кози, обіцяє бути безтурботним, з 

численними витратами і випадковим 

заробітком. Хоча, потрібно визнати, що 

багатьох людей у цьому році буде 

супроводжувати удача, яка несподівано 

може збагатити будь-яку людину. 

Крім цього, китайський гороскоп на 2015 

рік для кожного знака говорить про те, що 

про своє здоров’я люди почнуть дбати 

набагато менше, що істотно підвищить 

ризик захворювань і ускладнень. 

ПОДАРУНКИ- пророцтва від зірок для декого з вас! 
*Дівам – школярам не доведеться допомагати з навчанням, адже 
вони будуть зразково вчитися і не стануть порушувати дисципліну  
Правда, частіше вони будуть уникати компанії в 2015 році , 
вважаючи за краще провести час на самоті з книжкою або 
комп’ютером. Старші Діви не витрачатимуть час на посиденьки і 
дружні вечірки , днями готуючись до вступу в коледж або ВНЗ 
*Живчики – Водолії будуть постійно в центрі уваги і батькам 
знадобиться багато сил , щоб встежити за невгамовними 
Водоліями . Школярів Водоліїв буде займати шкільна програма , 
адже весь вільний час вони проводитимуть за іграми з друзями, і 
батькам варто звертати увагу на цей нюанс. Водолії , які 
закінчують школу , будуть тягнутися до старших одноліткам , і не 
завжди їхні захоплення будуть носити мирний і нешкідливий 
характер. 

В скарбничку досвіду 

Зібрав Денис Флорян (8-А) 
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Устами восьмикласників про Новоріччя 

Чи вірите ви у гороскопи? 

8-А 8-Б  

Так Ні Так Ні 

11 16 12 9 

Чи знаєте ви, коли за Китайським гороскопом настає 

2015 рік? 

Гммммм…   Ніхто не знає! 

Чи сподобалося вам свято у школі? 

21 6 14 5+2 не було 

Що запам’яталося найбільше? 

«Дискач»,свято, ігри, 

розваги  в 

класі,розваги,обман із 

шампанським,мій 

зламаний ніготь,музика 

нудна, діджей І.В. 

супер!, 

ігри,ялинка,апельсини, 

цукерки,танці,дискотека 

з гарно підібраною 

музикою,атмосфера, 

Музика,цукерки, ігри в класі, 

нічого,дівчата,танці, 

«КОНХВЕТИ», «місце 

проведження», REVO, 

конкурси,місце 

проведення,дискотека,були 

веселі конкурси в класі,  

Яке місце проведення свята ви хочете мати 

 в 2016 році? 

Актова 

зала-4 

Спортзал-

17, свято в 

класі-1, 

однаково-

1, в 

Піцерії-1, 

на 

подвір’ї-1 

Актова 

зала- 14 

Спортзал-7 

     

Мрії про свято 2016 

Дискотека 

до 6 ранку 

Гучна 

музика до 

12 вечора 

На кожних 

дверях-

новорічний 

вінок 

Не учитися 

Не було 

міліції, 

«свободні» 

ігри 
Дискотека на 

вулиці 

Музика, 

люди, сочок, 

САЛЮТИ! 

Щоб ялинку 

прикрашало 

багато людей 

 Редакція висловлює подяку 8-А та 8-Б класам  за щирість при опитуванні       

 

 

З перших уст 
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Увага! Конкурс від газети 

«ХТО мене зліпить? Хто 

про мене складе вірш або 

історію? 

Хто намалює мене і друзів 

для мене » 

 

*** 

Погода гарна, пречудова. 

Веселка в небі кольорова. 

Я маму поцілую, 

Їй щастя подарую. 

(Наталка Бенюх, 5-В) 

*** 

Наша дівчина чудова, 

В косі у неї стрічка кольорова. 

Дівчину оту я поцілую, 

І так їй щастя подарую. 

(Артем Терещенко, 5-В) 

*** 

Посміхнулася роса: 

-Ох, яка ж це я краса! 

Моя росо, люба, мила, 

У тобі тендітна сила. 

(Катруся Федько, 5-В) 

Роботи надавати в 

каб. №2 

 Головний редактор газети  Даша Хрипко 

На творчій хвилі 

Народознавчий календар 
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