
Звертаються до Вас учні 41
групи Мишко Станіслав та
Савін Ілля. Ми розуміємо,
що у снігову новорічну ніч
Вам буде важко орієнтувати-
ся на місцевості, а тому ми
хочемо допомогти Вам хоча
б у межах ліцею.
Коли через кучугури і снігові
замети Ви дістанетесь до
ліцею, безсумнівно, опини-
тесь на першому поверсі.
Першим пунктом призначен-
ня там буде кабінет Інни Вік-
торівни. Їй подаруйте креди-
тну картку VISA (для практи-
чних занять з економіки).
Далі Вам треба піднятись на
другий поверх. Першими
"обдарованим" будуть Олек-
сандр Григорович та Воло-
димир Олександрович. Під
невеликим тиском з їхнього
боку ми добровільно пообі-
цяли подарувати їм по "IPAD
4".  Так що, Діду Морозе, ви-

ручайте!
Потім не забудьте зайти до
вчительської та замінити усі
класні журнали на елект-
ронні, аби зберегти дорого-
цінний час вчителів та до-
зволити їм використати на
його на більш корисні спра-
ви. Наприклад, Наталя Ста-
ніславівна матиме змогу
приборкати свого кота. А
Наталя Олексіївна, Ірина
Вікторівна, Ірина Владисла-
вівна зможуть витрачати
час на вдосконалення нави-
чок гри у волейбол.
Але, оскільки всіх учителів
ми любимо однаково, пода-
руйте їм багато щастя, кри-
хту вдачі, мішок гумору та
Камаз терплячості.

Мишко Станіслав,
Савін Ілля

Любий Діду Морозе!
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Чи знаєте ви що,
популярним ново-
річним подаруно-
ком у Японії є гра-
блі, щоб було чим
загрібати щастя.
Граблі з бамбука,
кумаде роблять ро-
зміром від 10 см до
1,5 м і прикраша-
ють різноманітни-
ми малюнками і
талісманами.
В італійських про-
вінціях здавна іс-
нує такий звичай: 1
січня вранці треба
принести додому
"нову воду", набра-
ну з джерела до
сходу сонця і яко-
мога раніше за ін-
ших. "Якщо тобі
нічого подарувати
друзям, – говорять
італійці, – подаруй
"нову воду" з мас-
линовою гілоч-
кою". Вважається,
що вона приносить

щастя.
У В’єтнамі в ново-
річну ніч дарують
друзям гілочку пе-
рсикового дерева,
що напіврозпусти-
лося — хао дао.
А в Судані талісма-
ном щастя в Ново-
му році вважається
зелений недозрілий
горіх.
А що ж наші вчите-
лі ліцею та ліцеїсти
вважають найкра-
щим подарунком
на Новий рік?
Більшість бажаних
дівчатами подарун-
к і в —
найрізноманітніша
техніка, мякі ігра-
шки, гарно про-
ведений час з
друзями. Знайш-
лися й цікаві ба-
жання: книги, ве-
ликий пакунок
Снікерсів, бок-

серська груша та
еліксир молодос-
ті.
А от хлопці здебі-
льшого бажають
отримати у пода-
рунок автомобілі,
комп'ютерні ігри,
спортивне взуття,
будинки за кор-
доном, навіть під-
гузки.
Є одне спільне
бажання вчителів
та учнів— виспа-
тись.
Сподіваємося, що
всі бажання здій-
сняться!

Колумбія – Отець Паскуаль,
Китай –Шен Дань Лаожень,
Кіпр – Святий Василь,
Норвегія – Ніссе,
Румунія – Мош Джериле,
Словакія – Йожишек,
Узбекистан – Кор Бобо,
Естонія – Йиулувана,
Японія – Одзи-сан,
Якутія – Ехее Дил.

Діти кожного року чека-

ють приходу Діда Мороза в

новорічну ніч. А хто ж при-

носить подарунки дітям

інших країн?

США – Санта Клаус,
Німеччина – Кхент Рупрехт,
Італія – Баббо Натале,
Іспанія – Олентрецо,

С ТР. 2

Новорічні подарунки

Новий рік вже на порозі

ГО ЛО С  МАЙ БУ ТНЬО ГО ТО М 1, В Ы ПУ С К 1

Протягом грудня у ліцеї проводився конкурс штучних ялинок з підручного матеріалу
«Диво—ялинка».
Щіро вітаємо учасників конкурсу: Дегтяренко Дарину (11 група), Мех Христину (11 гру-
па), Черняк Валерію (11 група), Проценко Ангеліну (11 група), Кишман Ксенію (32 гру-
па), Анюшкіну Анну (13 група).
Особлива подяка учням та кураторам 11 та 13 групи за активну участь у конкурсі!

У Шотландії напередодні
Нового року підпалюють
смолу в бочці і котять її по
вулицях. Шотландці вва-
жають це символом спа-
лення старого року. Після
цього дорога Новому ро-
кові відкрита.
В Японії переддень Ново-
го року називають
"золотим тижнем". У цей
час не працюють устано-
ви й фірми, урядові орга-
нізації, великі універмаги.
У момент настання Ново-
го року японці починають
сміятися. Вони вірять, що
сміх принесе їм удачу. У
храмах відбивають 108
ударів у дзвін. З кожним

Новий рік святкують у всіх
куточках земної кулі, та не-
зважаючи на це кожна краї-
на дотримується своїх тради-
цій.
У Румунії в новорічні пироги
прийнято запікати маленькі
сюрпризи – монетки, порце-
лянові фігурки, каблучки,
стручки гіркого перцю. Знай-
дена в солодощах каблучка
має принести багато щастя.
А стручок перцю розвесе-
лить тих, кому він не дістав-
ся.
У Франції під Новий рік запі-
кають у пряник біб (на щас-
тя). А традиційний новоріч-
ний подарунок у сільській
місцевості – колесо.

ударом, як вважають япон-
ці, йде все погане, що не
повинно повторитися в Но-
вому році.
У Бірмі й Таїланді Новий рік
святкують у найбільшу спе-
ку, тому люди при зустрічі
поливають одне одного во-
дою. Це своєрідне поба-
жання щастя в Новому ро-
ці.
При всьому розмаїтті, ново-
річні свята в різних країнах
мають спільні риси: це про-
щання зі старим роком,
сподівання, що неприєм-
ності залишаться в мину-
лому, а в новому році все
зміниться на краще.
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Ліцей

Овен
Випробування тобі під силу.
Очікується чимало витрат,
але буде можливість придба-
ти все, що заплановано. У
цьому році слід більше
відпочивати на природі.

Телець
Тельцям 2013 рік принесе
масу змін. Не бійся проявля-
ти ініціативу, тоді ентузіазм
буде ви нагороджений. Цей
рік дасть відповідь на питан-
ня, хто ворог, а хто друг.

Близнюки
У цьому році тобі, можливо,
захочеться змін. Але потріб-
но оберігатися необдуманих
вчинків. Якщо спокійно про-
аналізуєш ситуацію, то зрозу-
мієш, що в твоєму житті не
так все погано, як тобі зда-
ється.

Рак
Цього року доведеться за-
йнятися розплутуванням
справ —- закінчити розпоча-
те, підвести підсумки і ство-
рити базу для нових почи-
нань. Здоровий спосіб життя,
регулярні заняття спортом і
щадна дієта допоможуть тобі
залишатися в тонусі протя-
гом року.
Лев
У цьому році тобі доведеться
вирішити: чи живеш ти коли-
шніми цілями, або ставиш
нові завдання. Перша поло-
вина року буде досить вда-
лою: всі твої починання
будть здійснені.

Діва
Дівам у 2013 році щастить
неймовірно. Можна реалізу-
вати свої мрії, будь-яке почи-
нання здійсниться.

Терези
Новий рік подарує виконання
мрії. В першій половині року
зявиться можливість розшири-
ти горизонти—отримати нову
освіту або подорожувати.

Скорпіон
На початку року доведеться
зайнятися пошуком свого “я”.
Свою енергію варто направ-
ляти на відновлення здоров’я,
спорт, відпочинок та розваги.

Стрілець
Стрільців чекає дуже цікавий
рік. Життя стрімко зміниться, і
якими б не були зміни—це
тільки на краще. Цей рік прой-
де під знаком свободи і вели-
ких можливостей.

Козеріг
Козерогові в цьому році дове-
деться постаратися. Прийшов
час виходити із зони комфор-
ту, витягувати себе з теплого
ліжечка і підкорювати нові
вершини.

Водолій
Для Водолія 2013 виявиться
відповідальним, активним і
неспокійним. Потрібно все
заздалегідь прорахувати і
організувати. Не варто дарем-
но витрачати час.

Риби
Для Риб 2013 буде успішний у
всіх сферах. Поєднувати все
буде складно, але Риби впора-
ються. Це буде фундамент для
майбутнього.

Гороскоп –2013

Ліцей, м. Славутич. вул. Героїв Дніпра, 6
тел. (04579) 2-06-77

Над випуском працювали:
Булгака Є., Лотоцька В., Мишко С., Савін І.,
Блінковська О.О., Алених Т.Ф.
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