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   Вареники з сюрпризом - дуже цікаве блюдо. Зазвичай їх готують на старий Новий Рік 

- це вже стало своєрідною традицією, пов'язаною з ворожінням в цю ніч. Адже готують такі 

вареники насамперед для того, щоб поворожити на долю, на те, що чекає в році прийдешньому. 

Значення начинки-сюрпризу. 

Апельсин - до насолоди 

Вишня - до удачі 

Горох -домашній спокій 

Волоський горіх - здоров'я 

Гречка - сприятливі і дохідні новини 

Гриби - до довгого і щасливого життя 

Зерно - до багатства; 

Ізюм - до великої спокусі; 

Карамелька - до любові; 

Картопля - до підвищення на роботі 

Курага - до радості 

Лавровий лист - до слави (кар'єрного росту); 

Мед - здоров'я 

Морква - до нових знайомств; 

М'ясо - до благополуччя 

Огірок - до сильного чоловіка 

Перець - гострі відчуття 

Ґудзик - до обновки; 

Пшоно - безрезультатні клопоти 

Рис - добробут в домі 

Цукор - солодке життя (легкий, сприятливий рік); 

Насіння - до нових плідним планам 

Сир - до нових друзів 

Кріп - до хорошого здоров'я; 

Квасоля - до поповнення в родині 

Хліб - рік буде ситий, хороший; 

Яблуко - до заслуженої нагороди 

Вірити чи не вірити значенням сюрпризів в варениках на Старий Новий рік - справа індивідуальна. 

Цілком можливо, що у вас є свої сюрпризи і тлумачення цих сюрпризів. Бажаємо - щоб всі 

найкращі передбачення вареників збулися.                                                                          Бандура Богдана 

«Різдвяні посиденьки» 

14 січня у БК цукрового заводу проводилися «Різдвяні посиденьки» учнівського 

самоврядування районних шкіл. Усі приймали активну участь: колядували, 

щедрували, ворожили різними способами. Учні нашої школи розповіли, як слід 

ворожити в ніч Старого Нового року на варениках та пригостили присутніх цією 

стравою з незвичною начинкою, яка пророкувала майбутні події на наступний рік. 

Крім цього грали в цікаві ігри та веселі забави. Цей день залишив приємні та 

цікаві враження у кожного з присутніх.  
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День Соборності України 

22 січня Україна традиційно відзначає День Соборності - у 1919 році у цей день 

було проголошено Акт возз'єднання Української Народної Республіки та 

Західноукраїнської Народної Республіки. Цього дня, у нашій школі, було 

проведено захід з нагоди відзначення Дня Соборності України на тему «Україна 

єдина». На святкову лінійку учні зібралися незвичним способом. Починаючи з 

2-го по 9-й клас діти утворили живий ланцюг, взявшись за руки як і колись, 21 

січня 1990 року мільйони людей, жителі багатьох населених пунктів об’єднались 

по дорозі між Києвом і Львовом. На лінійці, з дитячих вуст звучали патріотичні 

вірші, пісні і танці. Таким чином, метою даного заходу було виховання 

національної свідомості учнів i людської гідності, формування рис громадянина 

Української держави; поглиблення знань про історичний факт злуки українського 

народу; виховання глибокої поваги та любові до Батьківщини. 

Іра Сова 
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День пам’яті Героїв Крут 

29 січня цього року до Дня пам’яті Героїв Крут з учнями 8 – 9 класів провели 

відео-урок з обговоренням, на якому учні детальніше ознайомилися з історією 

своєї країни. 

Бій під Кру́тами — бій, що відбувся 16 (29) січня 1918 року на залізничній станції 

Крути під селищем Крути та поблизу села Пам'ятне, за 130 кілометрів на 

північний схід від Києва, 18 км на схід від Ніжина. 

Цей бій тривав 5 годин між 4-тисячним підрозділом Червоної гвардії під 

проводом есера Михайла Муравйова та загоном з київських курсантів і козаків 

«Вільного козацтва», що загалом нараховував близько чотирьох сотень вояків. 

В бою під Крутами оборонці української державності отримали переконливу 

військову перемогу. Наступ ворога було зупинено і здійснено організований 

відступ, руйнуючи за собою колії і мости. Російсько-більшовицькі нападники 

втратили боєздатність на чотири дні. Агресор мусив підтягнути нові сили, 

відремонтувати підірвані й поруйновані мости та залізничні колії, і лише після 

цього продовжувати свій наступ на Київ, не так залізничним шляхом, як на 

реквізованих селянських возах, запряжених кіньми, по розмоклій дорозі. 

Ця затримка ворога дала змогу українській делегації укласти Брест-Литовський 

мирний договір, який врятував молоду українську державність. 

Олександра Заїка 
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Ю.І. Довга 


