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перовими валентинками
раніше обмінювалися
замість подарунків.
Вони придбали особливо популярні в Англії.
Їх робили з кольорового
паперу і підписували коНими пишається школа стор. 3
Пам’ятка старшокласникам стор. 4 льоровими чорнилами.
Винахідливість закохаПодіїя
них в створенні валентинок не знала меж.
Найталановитіші
Перш за все на кольоро- писали валентинки у
вих листах паперу роздру- вигляді акровірша - це
куйте серця із заздалегіть віршований розмір,
написаними поздоровлен- коли перші букви
нями. Далі за допомогою кожної строфи складазвичайного канцелярсько- ють разом осмислене
Незабаром день Свя- го степлера зьєднайте два слово, в данному витого Валентина, всі хлопці серця, залишивши неве- падку - ім’я коханого.
ретельно готуються до
ликий отвір для наповню- Валентинки вирізали
цього свята ...
вача. В якості сюрпризу
маленькими ножичкаКупують валентинки
використовуйте цукерки ми або проколювали
або роблять їх своїми
невеликого розміру.
маленькими шпилькаруками, щоб подарувати
Наповнивши валентин- ми у вигляді мережидрузям або своїй другій ку, скріпіть отвір степле- ва, фарбували через
половинці. Це один день ром та прикрасьте вален- трафарет, створювали
на рік, коли хлопці і
тинку так, щоб не було
валентинку-пазл або
дівчата можуть від щиро- видно скріпок.
ребус або імітували
го серця висловити свої
Справа за малим - пода- середньовічний рупочуття. Це свято для
рувати валентинку гарній копис з кольоровими
закоханих, цей день ди- дівчині або хлопцю.
малюнками. На початку
вовижний для кожного.
У наш час валентинXIX століття почалося
Як його таким зробити? кою називають листівку серійне виробництво
Дуже просто! Зробити
коханому в день Свявалентинок. Спочатвалентинку з сюрпризом того Валентина. Перші
ку це були чорно-білі
своїми руками.
валентинки з’явилися
малюнки, намальовані
Такі валентинки
ще в середні століття,
вручну на фабриці.
відмінно підійдуть лаколи кохані говорили
Сучасні закохані все
сунам, адже головна їх
або співали один одному частіше вітають один
«родзинка» - наповнювач слова любові. Письмові
одного віртуальними
з цукерок.
валентинки з’явилися в
валентинками. День
Зробити валентинку з
ХV столітті. Найдавніша з Святого Валентина -це
сюрпризом зовсім нених, датована імовірно ХV свято щирих почуттів
складно і матеріалів зна- століттям, виставлена в
для коханих .
добиться небагато.
Британському музеї. Па-

ДеньСвятогоВалентина

События

День святого Валентина
Щороку кожен із нас з
нетерпінням чекає одне із
найяскравіших зимових
свят - День Святого Валентина. Що це за свято?
Звідки воно прийшло на
терени України? У пізньому
середньовіччі у Франції та
Англії житіє св. Валентина
поступово почало обростати легендами, пов’язаними
з таємним вінчанням
закоханих пар. Згідно з
легендою, в ті далекі й
темні часи владний і жорстокий римський імператор
Клавдій II прийшов до думки, що самотній чоловік,
не обтяжений дружиною і
сім’єю, краще буде битися
на полі битви во славу кесаря, і заборонив чоловікам
одружуватися, а жінкам і
дівчатам - виходити заміж
за улюблених чоловіків.
А святий Валентин був
звичайним польовим
лікарем і священиком,
який співчував нещасним
закоханим і потайки від
усіх, під покровом ночі
освячував шлюб люблячих
чоловіків і жінок. Незабаром діяльність святого
Валентина стала відома
владі, і його засадили за
грати, засудивши до страти. Відбуваючи покарання, святий Валентин познайомився з прекрасною
дочкою наглядача - Юлією.
Закоханий священик перед
смертю написав коханій
дівчині зізнання в коханні
- валентинку, де розповів

про свою любов, і підписав
його «Твій Валентин». Прочитано воно було вже після
того, як його стратили, а сама
страта сталася 14 лютого 286
року.
Згідно іншій легенді римський патрицій Валентин, який
був таємним християнином,
навернув у нову віру також
і своїх слуг. Одного разу він
проводив обряд вінчання для
двох з них. За доносом або за
збігом обставин усі троє були
затримані вартою. Валентин,
як представник вищого класу,
міг уникнути смерті, але не
його слуги. Тоді бажаючи
підбадьорити приречених
одновірців, Валентин пише
їм листи у вигляді червоних
сердець, які символізують
християнську любов. Послання приреченим повинна
була передати сліпа дівчинка,
але несподівано в темницю
прийшов сам Валентин, який
умовив варту відпустити
його слуг взамін на його
життя. Перед виходом на
арену смерті, Валентин передав останній лист, освячений вірою і добротою, сліпій
дівчинці, яка після цього
прозріла і стала красунею.
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Історія валентинки
У наш час валентинкою називають листівку коханому
в день Святого Валентина.
Перші валентинки з’явилися
ще в середні століття,
коли кохані говорили або
співали один одному слова
любові. Письмові валентинки з’явилися в 15 столітті.
Найдавніша з них, датована
імовірно 15 століттям, виставлена в Британському музеї.
Паперовими валентинками
раніше обмінювалися замість
подарунків. Вони придбали особливу популярність в
Англії. Їх робили з кольорового паперу і підписували
кольоровими чорнилами.
Винахідливість закоханих в
створенні валентинок не знала
меж.
Найталановитіші закохані
писали валентинки у вигляді
акровірша - це віршований
розмір, коли перші букви
кожної строфи складають
разом осмислене слово, в
даному випадку - ім’я коханого. Валентинки вирізали
маленькими ножичками або
проколювали маленькими
шпильками у вигляді мережива, фарбували через трафарет,
створювали валентинкупазл або ребус або імітували
середньовічний рукопис з
кольоровими малюнками. На
початку XIX століття почалося
серійне виробництво валентинок. Спочатку це були чорнобілі малюнки, намальовані
вручну на фабриці. Сучасні
закохані все частіше вітають
одне одного віртуальными
валентинками.
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Ними пишається школа

Наші таланти. Щороку найталановитіша молодь Харкова
змагається у конкурсі «Учень року». У 2012-2013 навчальному
році нашу школу у цьому конкурсі представляє учень 10-А класу Герман Каландарашвілі у номінації «творча особистість».
Герман закінчив театральне відділення школи мистецтв
№3, займається в танцювальному колективі «Джорджіа» та
в ДЮФА «Металіст». Він практично не має вільного часу: у
складі танцювального колективу «Джорджіа» бере участь в
концертах, присвячених Дню Грузії в Україні, в І Телевізійному
Всеукраїнському танцювальному конкурсі-фестивалі «Родник талантов». Герман не тільки танцює, а ще й займається
спортом. Регулярно бере участь у дитячо-юнацьких змаганнях
з футболу не лише в Харкові, а й на міжнародному рівні. Конкурс «Учень року-2013» ще триває, попереду Германа чекає
найвідповідальніше змагання – конкурс талантів. Бажаємо
Герману гідно представити нашу школу на цьому конкурсі.
Вболіваємо за перемогу!
Вітаємо переможця!
9 лютого 2013 року завершився найпрестижніший конкурс серед старшокласників - конкурс-захист науково-дослідницьких
робіт учнів-членів Малої академії наук України. На цьому
конкурсі нашу школу гідно представив учень 11-А класу Москаленко Всеволод, який за результатами захисту своєї наукової
роботи «Симптоматика захворювань, що пов’язані з курінням,
у підлітків» (хіміко-біологічне відділення, секція медицина)
посів почесне ІІІ місце на районному та обласному етапі цього конкурсу. Вітаємо Всеволода з перемогою та бажаємо йому
успіхів у вступі до ВУЗу, творчої наснаги у подальшій науковій
роботі!

Знання – убивча сила!

З Днем народження!

У нашій школі зростає гідна зміна Стівену Спілбергу.
Так, на уроках біології вже народжуються сценарії
майбутніх фантастичних фільмів жахів. Судіть самі,
за сценарієм учня 9-А класу Добрачова О. нейрон у
людини – це часточка атома, а СО2 виводиться з
організму людини нирками. За сценарієм учениці 8-А
класу Суркової Дарини у водах нашої планети плавають
«риба-стріла», «риба-підзорна труба» та «риба-лінза».
Вам вже моторошно? Тримайтеся, найцікавіше 		
попереду!

Редакція газети вітає учнів нашої школи - Штейнер Ганну (8
кл), Грінченко Марію (7 кл) та Дегтяр Ксенію (3 кл), які народилися у цей святковий день – День всіх закоханих. Нехай
любов супроводжує та оберігає вас все життя. Зі святом!
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Smile!

:-)
жарт
:-(
вияв невдоволення
;-)
вияви іронії
:[------] вияви подиву
80
це хтось кричить
:)(: справи йдуть чудово
:():
справи кепські
:||:
все гаразд
:^:
я ще не прокинувся
:v:
я вже прокинувся
:-)^_^(-: я тебе кохаю
;-) усмішка c підморгуванням
:-( похмура фізіономія
:-I індиферентна фізіономія
: -> саркаcтична фізіономія
>: -> саркаcтична фізіономія
з дьявольcким відтінком
>; -> те ж плюc
підморгування
: - [ вампір
:-E кликаcтий вампір
:-F він же c обламаним іклом
: -7 крива посмішка
: - * похмурий
: - @ репетувати
: - # носить окуляри
: - & втратити дар мови
:-Q курящий
: -? палить люльку
:-P висунути язика
:-S непослідовний
:-D голосний регіт
:-X рот на замку

Пам’ятка для старшокласників
Пам’ятка для дітей щодо порядку і
фотокарток при досягненні його властермінів отримання паспортів гроником зазначеного віку, вважається
мадянина України по досягненню
недійсним.;
16-річного віку
– квитанцію про сплату держмита
Паспорт громадянина України є доку- (або оригінал та копію документа про
ментом, що посвідчує особу власника звільнення від сплати держмита та підтверджує громадянство України. громадяни, які досягли 16-річного віку
Паспорт є дійсним для укладання
та військовослужбовці, які отримують
цивільно-правових угод, здійснення
паспорт громадянина України вперше,
банківських операцій, оформлення
звільняються від сплати державного
доручень іншим особам для представ- мита);
ництва перед третьою особою лише
– при поданні документів має бути
на території України, якщо інше не
оформлено два талони реєстрації
передбачено міжнародними договора- місця проживання.
ми України.
Також при отриманні паспорта
– Паспорт громадянина України
хлопцем віком 16-ти та більше років
видається кожному громадянинові
необхідно мати відмітку військкомату
України паспортною службою органів про прийняття його на облік.
внутрішніх справ після досягнення
Якщо ви мешкаєте в комунальному
особою 16-річного віку, за місцем
секторі або в кооперативному будинпостійної реєстрації особи (прописки). ку (чи у будинку ОСББ), зазначені
Для оформлення паспорта вперше,
документи треба подавати до ЖЕДу
при досягненні 16-ти років, особа по- або до кооперативу (ОСББ). Робітники
винна подати такі документи:
цих установ повинні поставити свої
– свідоцтво про народження;
підписи та печатки і передати ваші до– заяву про видачу паспорта ф.1,
кументи до паспортного відділення.
яку заповнює особисто, розбірливим Якщо ж ви – мешканець приватпочерком, з вичерпними відповідями ного сектору, до зазначених вище
на всі питання, без скорочень (термін документів треба додати домову книгу.
розгляду заяви -1 місяць із дня подачі); І вже самим подати документи у па– дві однакові фотокартки розміром спортне відділення.
3,5х4,5 см, без головного убору, без
Паспорт не видається, якщо у заявкутків (якщо особа постійно ноника
сить окуляри – обов’язково фото в
•
Відсутнє громадянство
окулярах). До паспортної книжечки
України.
при досягненні громадянином 25- і
•
Не вистачає одного з
45-річного віку вклеюються нові фото- документів, що включені до вищевкакартки2, що відповідають його вікові. заного переліку.
Паспорт, в якому не вклеєно таких

Іменинники у лю- Редакційна
До вашої уваги!
тому:
колегія:
В нашому учбовому закладі вийшов перший номер газети.
Инна 2 лютого
Рибка Е.
В газеті будуть висвітлюватися новини школи,поздоровлення
Скляр П.
Анна 3 лютого
із святами,днем народження,оголошення про проведення
конкурсів,концертів та інших заходів які будуть проходити у на- Катерина 5 лютого Дрозд О.І.
Ольга 10 лютого
шому учбовому закладі та за його межами.Шановні читачі!
Головний
Редакція газети запрошує вас до співробітництва. Якщо вам є, Марія 19 лютого
редактор:
що розповісти на сторінках нашої газети, звертайтеся із своїми Валентина 23 лютого Т.О.Сотнікова
Світлана
26
лютого
пропозиціями до заступника директора з НВР Т.О.Сотнікової.
Софія 28 лютого
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