
                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       
 

 

                                                             

                     

    

 

    

 

 

Всем известно, что в январе очень много праздников.  

Новый год, Рождество Христово, Старый Новый год, Крещение. 

 
 

 

 

                                        

    Новый год — одно из самых долгожданных 

торжеств, отмечаемый многими народами мира. 

Трудно найти другой праздник наполненный 

таким количеством атрибутов, положительных 

эмоций, радости и конфетти. 

    Обычай праздновать Новый год существовал 

уже в Месопотамии в 3 тысячелетии до н.э. 

 Видимо, археологи установили это по закаме-. 

нелым остаткам салата «Оливье», найденного 

при раскопках. 

    Начало года с 1 января было установлено 

римским правителем Юлием Цезарем в 46 г. до 

н. э. И по сей день большинство государств 

мира отмечает Новый год именно 1 января, 

в первый день года по григорианскому 

календарю. Однако, существуют и исключения: 

еврейский новогодний праздник (Рош Ха-Шана) 

отмечается спустя 163 дня после Песаха 

(не раньше 5 сентября и не позже 5 октября), 

в Китае и Вьетнаме традиционный Новый год 

приурочен к зимнему новолунию по завершении 

полного лунного цикла (один из дней между 21 

января и 21 февраля), в Багладеше Бенгальский 

Новый год празднуется 14 апреля. Для казахов 

Новый год наступает 22 марта, совпадает 

с весенним равноденствием и называется 

Наурыз мейрамы. 

    А что матушка Русь? За свою историю она 

сменила несколько новогодних дат. До XV века 

в нашем отечестве новый год наступал 1 марта.     

Но, видимо, уместить такой раздольный 

праздник между другими торжествами (23 

февраля и 8 марта) было проблематично, 

поэтому в 1348 году состоялся Собор в Москве, 

на котором было положено начинать новый год 

с 1 сентября. Как мы знаем, образовательные 

учреждения в нашей стране до сих пор 

соблюдают этот устав. 

    С 1700 года по указу Петра I Новый год 

в России празднуют, как и в других странах 

Европы, 1 января. Однако, несмотря на это, 

долгое время 1 января продолжало оставаться 

обычным рабочим днём. Только с 23 декабря 

1947 года указом Президиума  СССР 1 января 

стало праздничным и выходным днём. С 1992 

года к нему присоединили и 2 января, а с 2005 

года в России с учётом выходных дней 

и Рождества новогодние каникулы длятся 10 

дней.      
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    Но не только датой примечателен сей 

праздник. Вот, на наш взгляд, несколько 

отличий Нового года от других праздников. 

    Во-первых, длительность. Сутки напролет 

(а многие и более того), почти нон-стоп, никто 

не спит, все веселятся, гуляют, ходят друг другу 

в гости. Сопровождается это разнообразными 

эстрадными мероприятиями, застольем, 

народными гуляниями. 

    Во-вторых, на Новый год дарят 

подарки (и в отличие от дня рождения— всем)! 

Детям их кладут под елку, дабы «свалить» всю 

ответственность за качественные 

характеристики подарка на Деда Мороза. 

    В-третьих, сопровождающие данный 

праздник каникулы. До наступления боя 

курантов страна не работают 10 дней 

(неофициально) и после 10 дней (уже 

официально). А вообще, можно бы смело 

назвать месяц с 15 декабря по 15 января «Новый 

год»  и сделать его нерабочим. 

    В-четвертых, огромное количество 

атрибутов и традиций. Дед Мороз, 

Снегурочка, ёлка, шампанское, мандарины, 

новогоднее обращение президента, 

пиротехника, оливье, «Ирония судьбы, или 

с легким паром», селёдка под шубой и др. 

Готовятся к празднику задолго: запасаются 

продуктами, подарками, ожиданиями 

и поздравлениями … 

    В-пятых, встреча с близкими. При встрече 

Нового года близкие собираются за столом. 

В варианте празднования Нового Года 

собравшиеся сначала «провожают» год — 

вспоминают, чем он запомнился или что в нём 

было. В 0:00, 1 января бьют куранты. Первый 

удар курантов знаменует приход Нового года. 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 



                    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

    Різдво Христове — велике християнське 

свято, день Народження Ісуса Христа, 

Спасителя світу і Відкупителя людей з 

полону гріха. Свято Різдва Христового 

вважається другим після Пасхи (Великодня) 

великим святом.  

               Різдвяна легенда 

    Свято Різдва належить до великих 

християнських, так званих Дванадесятих 

неперехідних свят, та має п'ять днів 

передсвяткування і шість днів 

післясвяткування і завершується святом 

Обрізання Господнього. 

    Цього дня сталася велика для всього 

християнського світу подія — народження 

Ісуса Христа у Вифлеємі (Ісус у перекладі з 

єврейської означає «спасіння»). Усі 

християни переконані, що Ісус Христос був 

посланий Богом на землю задля 

спокутування гріхів і спасіння людства.    

Старозавітні пророки провістили місце і час 

народження Спасителя світу — 5508 рік від 

створення світу. Отже, 7 січня — це день 

народження Сина Божого на землі. Від 

цього дня починається відлік часу. 

    Згідно з переказами Євангелія, мати Ісуса 

Христа Марія та її чоловік Йосип жили в 

Назареті, а до Вифлеєму прийшли, 

виконуючи наказ правителя Августа 

з'явитися всьому населенню на перепис. 

Оскільки на перепис населення Римської 

імперії зібралося дуже багато людей, Марія 

та Йосип не змогли знайти місця для 

ночівлі, а тому їм довелося шукати 

прихистку в невеликій печері, де за поганої 

погоди зазвичай ховалися чабани. Там 

Марія і народила Сина Божого. Тоді янгол 

спустився з неба й повідомив чабанам, які в 

цей момент не спали, що Бог народився. 

Чабани перші прийшли вклонитися 

немовляті. 

    На небі засяяла Вифлеємська зоря, що 

сповіщала світу про народження спасителя 

та вказувала шлях до Царя всіх людей. За 

пастушками до печери з Марією та Ісусом 

Христом прийшли язичницькі мудреці й 

принесли Богу подарунки: золото, ладан і 

миро. Золото символізувало царську владу, 

ладан — Божу волю, смирно — долю 

пророка. До речі, саме тих давніх часів сягає 

традиція виготовляти вифлеємську зірку та 

прикрашати нею новорічну ялинку. 

    Пославши свого Сина на землю, 

 Бог--отець намагався показати людству 

 важливість любові, добра, співчуття та 

взаєморозуміння між людьми. День 

народження Ісуса Христа — найбільш 

широко шанований день народження у світі. 

Люди різних соціальних верств, 

матеріального становища, переконань і 

поглядів не минають це свято своєю увагою. 

 

    Спочатку 6 січня було потрійним святом 

народження, хрещення й богоявлення 

Христа. У IV столітті 25 грудня стали 

відзначати народження, а 6 січня — 

хрещення та богоявлення. І лише 

наступного століття Різдво Христове міцно 

увійшло в життя християн. Розбіжність у 

святкуванні Різдва західними і східними 

церквами викликана тим, що вони 

користуються різними календарними 

системами. Православна церква святкує 

його 7 січня (25 грудня за старим стилем), а 

католицька церква — 25 грудня за новим 

стилем. У X столітті християнство було 

запроваджено на Русі, й відтоді свято Різдва 



Христового стало невід'ємною частиною 

нашої культури. 

    Традиція різдвяного святкування 

    Різдву, за церковним статутом, передував 

чотиритижневий Різдвяний піст (Пилипівка), 

з 27 листопада до 6 січня. У цей час 

виконувалися всі хатні роботи: світлицю 

білили, прибирали розписами, вивішували 

найкращі рушники, розкладали килими. 

Покуття оздоблювали особливо урочисто й 

прикрашали запаленою свічкою чи 

лампадою. Тут ставили перший символ усіх 

трьох зимових свят — дідух (сніп з колосків 

жита чи пшениці, зібраних наприкінці жнив). 

Зерно з дідуха зберігали до весни, 

примішуючи потім до посівного — для 

забезпечення багатого врожаю. Особливого 

значення надавали різдвяній погоді. По ній 

визначали майбутній врожай.  

 

    Вранці 7 січня українці йшли до церкви, 

щоб віддати шану новонародженому 

Христові. Після закінчення церковної 

відправи родина знову збиралася на 

святковий обід, який вже не був пісним, та 

починалася велика різдвяна гостина. Сало, 

печінка, ковбаса, різні смаженості та 

копченості, все за чим сумувала під час 

посту душа, повинно стояти на столі. 

По обіді наступає час заслуженого 

відпочинку. В гості ж потрібно йти вже після 

обіду. Одружені діти, як правило, йдуть до 

своїх батьків. Дуже давньою є українська 

традиція миритися в цей день, пробачати 

одне одному образи, вільні й мимовільні, 

щоб на повну міру відчути радість життя. 

             Коляда 

Споконвіку існував у нашому народі гарний 

звичай бажати один одному і господарям 

щастя-здоров'я, многих літ і всяких статків у 

хаті і родині. Вже по Святій Вечері українці 

починали ходити по хатах, піснями та 

відтворенням побутових сценок 

поздоровляли господарів та їхніх дітей та 

вінчували їм злагоду й достаток. Колядувати 

починають не в усіх місцевостях України 

одночасно: на Покутті діти ідуть колядувати 

вже на Святий Вечір; на колишній 

Гетьманщині, в Слобідській Україні та в 

Гуцульщині — на перший день Різдва 

Христового, після того, як у церкві 

скінчиться Богослуження. На Західному 

Поділлі йдуть колядувати на другий день 

свят вранці. 

    Готувалися до колядування заздалегідь 

— виготовляли колядницькі обладунки: 

восьмикутну зірку, маски Кози, 

Ведмедика. Різдвяні колядницькі гурти 

споряджали переважно парубки. Вони 

обирали отамана — хлопця, котрий 

вирізнявся спритністю, дотепністю і 

якого в селі поважали. Крім того, він мав 

уміти гарно починати пісню, зробити в 

ній вивід. Традиційний одяг 

колядницьких ватаг — білі та коричневі 

кожушки й свитки, чоботи власної 

роботи, хустки або віночки у дівчат. 

Святкові ватаги залежно від регіону 

різнилися своїм кількісним складом і 

обрядовими персонажами.

. 



 

               

    Шестого января в Украине, на Свят 
вечер, вечернюю трапезу сопровождают 
многие традиции и обряды. Церковь 
накануне Рождества всегда предписывала 
строгий пост. Первой пищей 
употреблявшейся в этот день, был ужин, 
приготовленный на Святой вечер. Этим 
ужином заканчивался сорокадневный 
предрождественский пост. За обеденный 
стол можно было присаживаться лишь с 
появлением первой звезды на вечернем 
небе, это напоминание о Вифлеемской 
звезде, которая своим появлением 
возвестила пастухов о том, что родился сын 
Божий. На кануне праздника можно создать 
праздничный интерьер, в доме должно быть 
уютно и чисто. 
    В Украине, по давней традиции, 
главными блюдами на Свят вечер, 
являлись: кутя – рисовая или пшеничная 
каша с добавлением меда, мака и изюма, и 
узвар – компот, приготовленный из 
различных сухофруктов. На праздничном 
столе, необходимо, что бы присутствовало 

двенадцать постных блюд, в старину, чаще 
всего готовили постный борщ с 
добавлением грибов, капустник, гречневую 
кашу, горох, различные блюда из рыбы, 
вареники с капустой, постные блины, 
голубцы с рисом, грибы и различные 
пироги. 

    Непосредственно седьмого января, на 
само Рождество, хозяйки готовили большой 
ужин для всей семьи, а так как, с учетом 
того что пост уже окончился, праздничный 
стол можно разнообразить различными 
мясными блюдами: домашней колбасой, 
жареным поросенком, или поросенком, 
нафаршированным гречневой кашей, уткой 
с яблоками, или с капустой, студнем, 
окороком из, буженины, а также блинами, 
заливной рыбой, пирогами и пряниками. 

 

 

 

 

                                    

                                                      Бисквит с корицей 

                                                         Ингредиенты 

4-яйца 

1 стакан сахара 

1 стакан муки 

1 чайная ложка с горкой разрыхлителя 

1 пакетик ванильного сахара 

3 столовой ложки подсолнечного масла 

3 столовой ложки кипятка 

1 чайная ложка с корицы 

                             Приготовление: 

1). Взбить яйца до пены, добавить сахар и ванильный сахар это всё взбить до пышной пены. 

2). Добавить муку, разрыхлитель и корицу. 

3). Перемешать до  появление пузырьков. 

4). Добавить в тесто кипяток и подсолнечное масло. 

5). Взять форму, смазать её  сливочным маслом и залить тестом. 

6). Заблаговременно нагреть духовку до 180 градусо.в  

7). Поставить ваш будущий бисквит в разогретую духовку и выпивать до готовности. 

                                              Советы от Алёна 

1. Не открывайте слишком часто духовку, а то бисквит не будет пышным! 

 2. Готовьте с хорошим настроением! 

                                         Приятного аппетита!  



 

 
 
 
    
    Под Рождество все всегда чудесно и 
прекрасно! У нас состоялся необычный  
новогодне-Рождественский праздник… или  
представление…Или же это наш подарок 
дорогим родителям и зрителям. А может 
быть, это наш подарок всем желающим или 
сюрприз всем, кто остался без 
подарка…Судите сами… 

    Накануне Рождества ребята 

представили сказку-шутку «Балаганчик 

братьев Гримм». 

    Проявив удивительную 

трудоспособность, настойчивость, 

целеустремленность, поразительный 

артистизм, взаимопонимание и 

выдержку, настоящие актеры 6-Б 

окунули зрителей в атмосферу 19 века. 

Ребята заставили зрителей улыбаться и 

удивляться, смеяться и радоваться не  

только с помощью своих потрясающих 

актерских способностей, но и с помощью 

необычных костюмов! Спасибо всем! 

   Так держать! 
                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


