Новы год заўсёды прыходзіць нечакана, як бы яго ні чакалі.
Таму што трэба падводзіць нейкую рысу пад пражытым, рабіць
высновы, будаваць новыя планы… Гэта важная частка жыцця, не
прапускайце яе.
Канечне, вельмі не хапае сапраўднага зімовага надвор’я,
снегу… Прыходзіцца самім ствараць навагодні настрой, раз матухнапрырода адмаўляецца гэта рабіць. Карысныя парады для такой
справы якраз і знойдзеце ў снежаньскім нумары нашай газеты.
З надыходзячым новым годам! Няхай не згубіцца ніводзін
шчаслівы момант вашага жыцця!
Кацярына Мінько, рэдактар газеты “Лаві момант”

Новый год и Рождество – это время волшебства,
но для меня это, скорее, уютные посиделки дома с
семьей, с чаем и фильмом или с наушниками и
рождественскими песнями. Я хочу поделиться с вами
своей подборкой рождественских фильмов и музыки:

Фильмы:
1. Лед
2. Один дома
3. Гринч:
похититель
рождества
4. Ёлки
5. Невидимки

Музыка:
1. Last
Christmas
2. Happy New
Year
3. Jingle Bells
4. We wish you
a merry
Christmas
5.
Oh holy
night

С
наступаю
щим 2020
годом!

Подготовила стихи: Касперович Полина, 5 «Г» класс
Подборку фильмов и музыки: Макаревич Анна, 7 «А» класс

Як святкавалі Каляды
нашы продкі
Для нашых продкаў Каляды былі аднымі з
найважнейшых святаў зімы. Да прыняцця
хрысціянства людзі святкавалі Каляды з 25 снежня
да 6 студзеня. З прыняццем хрысціянства Каляды
ператварыліся ў свята нараджэння Ісуса Хрыста.
Яны сталі святкавацца з 6 па 19 студзеня.
Свята было вельмі важным, таму людзі
пачыналі рыхтавацца да яго загадзя. Яны калолі
свінню (для мясных страў), рабілі генеральную
ўборку ў доме, шылі новыя ўборы для
калядавання.
Дык як жа раней святкавалі Каляду? Да
вечара 6 студзеня людзі прытрымліваліся посту, і
толькі пасля з'яўлення першай зоркі на небе
садзіліся за стол. На стале ў гэты вечар павінна
было быць 12 страў, з іх абавязковыя куцця і ўзвар
з сухафруктаў (кампот з сушаных яблыкаў і груш),
а таксама мясныя стравы (бліны, галубцы, варэнікі,
хатняя каўбаса і гэтак далей). На наступны дзень
надыходзіць Божае Нараджэнне. У гэты дзень
прынята хадзіць да хроснікаў, віншаваць іх з гэтым
днѐм і дарыць падарункі. Вечарам маладыя
кампаніі з 10-15 чалавек прыбіраліся ў цыган і
мядзведзяў. Адзін чалавек з групы абавязкова
пераапранаўся ў казу. Калядоўшчыкі хадзілі па
хатах, спявалі песні, танцавалі, славілі гаспадара
дома і яго сям'ю. За гэта гаспадары хаты давалі
калядоўшчыкам смачнасці і грошы. Зачыніць перад
калядоўшчыкамі дзверы азначала наклікаць бяду і
беднасць на сям'ю. Наступным днѐм пасля Божага
Нараджэння ішоў дзень святога Сцяпана. У гэты
дзень
гаспадары
расплачваліся
са
сваімі
работнікамі, пасля чаго тыя маглі выказаць усе свае
крыўды. Потым вырашалі, заключаць новы дагавор
для працягу супрацоўніцтва альбо разыходзіцца.
Не менш весела людзі святкавалі і Шчадрэц
14 студзеня. У вѐсцы выбіралі самую прыгожую
дзяўчыну, апраналі на яе вянок і стужкі. Яна з
іншымі прыгажунямі вѐскі хадзіла па дварах і
шчадравала. Гаспадары і ў гэты дзень стараліся як
мага лепш і больш надарыць шчодрых, каб
надыходзячы год быў удалым і багатым.
На сѐнняшні дзень Каляды сыходзяць у
мінулае. Толькі ў вѐсках жыхары імкнуцца не
забывацца свята Каляды і стараюцца весяліцца, як
раней. Я рэкамендую ўсім не губляць гэтую
цікавую традыцыю і паспрабаваць адсвяткаваць
каляды са сваімі роднымі або сябрамі.
Палынцава Мілана, 8 “М” клас

Прыехала Каляда…
“Прыйшлі Калядкі – бліны ды аладкі!
Мы калядку ладзім, а вы часу дарма не
губляйце! Каляду сустракайце!” – такімі
словамі віталі вучні 5б класа навучэнцаў
пачатковых класаў.
У гімназіі дзейнічае гурток “Беларускі
тэатр”. Штогод вучні старэйшых класаў
паказвалі сваѐ тэатральнае майстэрства, а
сѐлета ўдзельнікамі гэтага гуртка сталі
пяцікласнікі. На адным з пасяджэнняў гуртка
было вырашана аднаўляць традыцыі нашай
краіны, а з чаго пачаць, як не з самага
чароўнага свята, Калядаў?
Дзяцей не трэба было доўга ўпрошваць,
яны з захапленнем рэпеціравалі, а падчас
самой пастаноўкі настолькі ўвайшлі ў азарт,
што іх цяжка было спыніць.
Каляда адбылася самым належным
чынам, як і мае быць. Артысты віталі вучняў
1-ых і 2-іх класаў вершамі, каляднымі
замоўкамі, загадвалі загадкі, варажылі на
добрую і выдатную вучобу. З Калядой хадзіла
гаспадыня Шчодра, калядоўшчыкі, цыганкі,
вадзілі з сабой Казу, уваходзілі ў кабінеты,
трымаючы ў руках зорку, зробленую бацькамі
аднаго з удзельнікаў гуртка.
Накалядаваўшыся, артысты падзяліліся
прысмакамі з усім класам.
Верце ў казку – і яна адбудзецца . Няхай
спраўдзяцца словы, што на Каляды прамаўляе
Каза:
Дзе каза ходзіць Там жыта родзіць.
Дзе каза нагой Там жыта капой.
Дзе каза рогам Там жыта стогам.
Дзе каза хвастом Там жыта кустом!
Шчасця, здароўя і багацця вам у хату.
Кіраўнік гуртка А.Я.Хацкевіч

Па гарызанталі: 2. “У бары пад Новы …
// Звяры ладзяць карагод. // Глянь,
паўсталі цесна ў круг // Лань, вавёрка і
вяпрук”. З верша В. Верабей “Карагод”.
3. Месца ў свіране для збожжа , мукі. 5.
Край лесу. 8. “Наўпрыкмет зіма настала,
// Ды вавёркі не сумуюць - // … з
арэшкамі смакуюць”. З верша С.
Чыгрына “Вавёркі”. 9. “Заяц шэры, заяц
- … // Да зімы пашыў кажух”. З верша Р.
Барадуліна “Як звяры зіму сустракаюць”.
10. “Калі пацукі збіраюцца ў зграю, з імі
вымушаны лічыцца нават …”. І. Карпаў.
З 25-га студзеня, паводле
ўсходнеазіяцкага каляндара,
пачынаецца Год
Сярэбранага (Белага)
Пацука. 11. Нізкі жаночы
або дзіцячы голас. 12.
Калядкі – добрыя святкі :
бліны ды … (прык.).

Па вертыкалі: 1. Зімні від спорту. 3.
Імя беларускага Дзеда Мароза; ў
ЗША і Англіі Дзеда Мароза
называюць Санта Клаус, у Грэцыі –
Васілій, у Балгарыі – Дзядо Мраз, у
Малдове – Мош Крэчун, у татараў і
башкіраў Расіі – Кыш Бабай. 4. “З
края ў … завея злая гурбы снегу
намятае”. З верша С. Беставай
“Зайкаў сон”. 6. Паўднёвае
вечназялёнае дрэва, якое сімвалізуе
Новы нод і Раство на Кубе і ў шэрагу
афрыканскіх краін.
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13. Амадэй … . Выдатны аўстрыйскі кампазітар
і скрыпач, які нарадзіўся ў Год Пацука, У гэты ж
год нарадзіліся Клеапатра, Пётр Першы, Дж.
Вашынгтон, Л. Талстой, П. Чайкоўскі, В. Быкаў,
М. Танк, Г. Бураўкін, А. Вольскі. 16. Намеценая
завірухай гурба снегу. 18. “Падаюць сняжынкі.
Гэта … .// Добры дзень, зіма ! // Заходзь у госці
!”. З верша А. Анісовіча “Зіма”. 19. Месца, па
якім сцякае вада. 21. Адходы пасля выціскання
алею, якія ідуць на корм жывёле. 22. Нота
музычнай гамы. 23. “Там празрысты звонкі
лёд, // Там вясёлы … “. З верша Д. Бічэль –
Загнетавай “Мае канькі”. 25. Бог Сонца ў
старажытным
Егіпце.
26. Шматгадовы
палярны
лёд.
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7. “Хай … родзіць, // Хай чарка ходзіць, // Хай

26

Склаў Лявон
Целеш

патэльня трашчыць, // На ёй скварка пішчыць”.
Пажаданне калядоўшчыкаў гаспадарам хаты. 14.
“Птушкам знайсці зімой ежу цяжэй . // … !
Змайструем кармушкі хутчэй!”. З верша А. Ставера
“Зіма”. 15. Такі …, што зоркі скачуць (прык.). 17.
Гульня са снежнымі камякамі. 18. На … дзеўкі
рады, хлопцы семак прынясуц ь (прык.). 20.
“Востры розум, уменне бачыць на … наперад –
рыса характара народжаных у Год Пацука”.
Цытата невядомага аўтара. 21. “Запалалі на ёлцы
… // У вясёлкавым ззянні”. З верша А. Хацкевіч
“Навагоднія думкі”. 24. Вечназялёная расліна ,
якая паразітуе на іншых дрэвах ; галінкамі яе
ўпрыгожваюць на Новы год пакой у некаторых
краінах
Заходняй
Еўропы.

Несколько идей для поднятия
новогоднего настроения
 Пройдитесь по магазинам
Это необязательно делать с кем-то, необязательно
что-то покупать.
 Закупитесь фруктами
Пока мало солнца, нужно кушать витамины,
особенно актуальны цитрусовые. Потому что
именно зимой хочется чего-то необычного.
 Нарядите дом и ѐлку
Можно украшать с друзьями, так будет веселей.
 Сделайте кому-нибудь подарок своими
руками
Не думайте то, что если вы подарите самодельный
подарок, это плохо.
Главное – внимание.
 Соберитесь с друзьями в определѐнный день
и обменяйтесь подарками
Это всегда приятно.
 Закачайте себе в плейлист новогодние песни.
Это много раз спасало меня от грусти.
 Попробуйте что-нибудь приготовить.
Даже если не получится, не печальтесь. Попробуйте
снова.
 Не забудьте про свои гаджеты.
Смените обои на новогодние.
 Купите подарки близким.
Пусть это даже будут мелочи, все будут счастливы
 Напишите план новых целей на 2020 год.
Это ваши желания.
 Устройте фотосессию
Будет весело. Кстати, от просмотра новогодних
фотографий также появляется новогоднее
настроение.
 Посмотрите новогодние фильмы.
Хоменко Ариана , 7 “М” класс

Адказы:
Па гарызанталі: 2. Год. 3. Засек. 5. Узлесак.
8. Чай. 9. Зух. 10. Львы. 11. Альт. 12. Аладкі. 13.
Моцарт. 16. Занос. 18. Казка. 19. Сцёк. 21. Шрот.
22. До. 23. Карагод. 25. Ра. 26. Пак.

Па вертыкалі: 1. Бобслей. 3. Зюзя. 4. Край. 6.
Пальма. 7. Бульба. 14. Дзеці. 15. Мароз. 17. Снежкі.
18. Каляды. 20. Крок. 21. Шары. 24. Амяла.

Хватит носить духи в
школу!
У некоторых людеи есть болезнь
астма — хроническое заболевание, которое
характеризуется
кратковременными
приступами
удушья,
обусловленное
спазмами в бронхах и отеком слизистои
оболочки. Как показывает медицинская
практика, женщины болеют астмои в 2 раза
чаще. А в нашеи гимназии большинство
учителеи – женщины. По официальным
данным, на сегодня в мире проживает более
300 миллионов людеи, больных астмои.
Кроме того, это нарушение этикета –
пользоваться духами слишком сильно, тем
более в классе. Хотите вкусно пахнуть –
пырскаитесь в туалете!
Так что – хватит!
Виктория Шакаль, 5 «Г» класс
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