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«Меню» від «Квасольки» 

 Оновлена школа 

 Емблема та «шеврон» 

 Шеврон?! Поговоримо?  

 

 

 

 

 
Газета ДЮО «ЛІДЕР» Новобузької ЗОШ І-ІІІ ступенів №1 

Тільки незрячий не помітив, як весняні 

канікули пішли на користь шкільній будівлі. 

Нові жалюзі в коридорі, презентаційний стенд 

«Перша школа», чепурна зона відпочинку, 

«умиті» стежки, клумби розпрощалися із 

старими квітами…всього не перелічити. За 

цими змінами-креативна шкільна команда 

технічних працівників та учителів. Як вам? 

Подобається?  Авжеж!!! Дякувати варто і 

щедрості батьківської громади, котра коштами 

підтримує кроки до ошатної будівлі. 

БУВАЄ, ЩО ТВОРЧИЙ ХИСТ ОКРЕМИХ УЧНІВ ЗАЛИШАЄТЬСЯ 

ЗА ЛАШТУНКАМИ. ЦЬОГО РАЗУ ТАКЕ НЕ СТАЛОСЯ. У 

РЕКРИАЦІЇ БЛОКУ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ ВІДКРИТО 

ВИСТАВКУ ДОРОБКІВ ВИХОВАНЦІВ ГУРТКІВ ЦПРДЮ 

(ДАР’Ї ХМЕЛЬ, ЛІАНИ ТОЛСТОП’ЯТОВОЇ ТА ІНШИХ) 

ЦІКАВЕ-ПОРЯД! 

Цифра 1 та поєднання трьох трикутників-символ учнівської, 

батьківської та учительської співпраці . Емблема школи із 

ємною філософією закладу: гострий кут внизу як вістря 

олівця-точка відліку великої роботи. 

21.  Спектр перспектив-тяжіння до омріяного майбутнього учнів, 



 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 У наші мові «прижилося» 

слово «шеврон». Ми його 

використовуємо, називаючи 

нашивку із емблемою нашої 

школи, говорячи про знаки 

розрізнення на одязі 

військових. А насправді, що 

таке ШЕВРОН? Поговоримо?  

Власне, жахливим є не саме слово, а те, як його 

використовують. У зв’язку з подіями останніх місяців в ЗМІ 

часто згадують про українських військовиків, правоохоронців та 

їхніх супротивників. Коли ж йдеться про знаки розрізнення, 

шевронами називають будь-які нашивки на рукавах, що 

абсолютно невірно. 

Втім, таке трапляється навіть на форумах колекціонерів 

військової символіки, які взагалі-то повинні розбиратися в 

подібних питаннях. 

Отже, що таке шеврон насправді? 

Це гарне слово походить від французького "chevron" 

(старофранцузькою писалося як "cheveron"), що означає 

"кроква" або "дах". Російською "кроква" означає "стропило", 

якщо хто не в курсі. 

Щонайменше з XII ст. шеврон використовується в геральдиці як 

одна з так званих "почесних" геральдичних фігур. 

Такі фігури мають просту геометричну форму (ілюстрація). 

Існує версія, що вони походять від дерев’яних дощок чи 

залізних смуг, що тримали вкупі частини бойового щита та 

посилювали його. 

В геральдиці існує ціла низка різновидів шеврона – він може бути 

обернений, понижений, "зламаний", його сторони можуть бути 

оформлені у вигляді зубців, виступів тощо. 

Шеврони можна побачити в найдавніших гербовниках. Це одна з 

найбільш часто використовуваних "почесних" геральдичних 

фігур. 

За легендою, шеврон зображувався на гербі лицаря, який брав 

участь у взятті ворожого замку, міста чи будівлі. Таким чином, 

шеврони на лицарських гербах були визнаними символами 

честі. Втім, це варто сприймати лише як легенду. 

В будь-якому разі у XVIII ст. шеврони вперше стали знаками 

розрізнення на форменому одязі. З 1771 р. французькі солдати 

почали носити на рукаві шеврони з тканини вістрям догори як 

відзнаки за довготривалу службу та належну поведінку. 

Отож, шеврон з точки зору уніформології – це знак у формі 

кута. 

Шевронами в просторіччі стали називати будь-які нарукавні 

нашивки. Коли на початку 1990-х рр. в арміях країн колишнього 

Радянського Союзу з’явилися нарукавні емблеми військових 

частин, шевронами стали називати також їх – неофіційно, звісно. 

 

Шеврон на  

погоні 

 військовослужбовця  

НАТО 

ШЕВРОН-ЦЕ ГРАФІЧНИЙ ЗНАК 

(ЗОБРАЖЕННЯ) 

CХОЖИЙ НА ЛІТЕРУ V 

НАРУКАВНИЙ 

(НАГРУДНИЙ) 

ЗНАК!!! 

НЕ ШЕВРОН! 

ЗГІДНО 

ВІКІПЕДІЇ 

МОВА солов’їна… 

Дослідження редакції газети «КВАСОЛЬКА» 


