
 Кам’янець-Подільський ліцей,  загальноліцейська газета “Лікейський сад” 

Листопад 2012р. 

                           І у вогнищі культури можна згоріти              Володимир Голобородько  

Читайте у   випуску: 
1. День толерантності      

2. Готуємось до свята 

3. Найбільш численні народи                 

світу      

4. Чи добре ви знаєте свою           

країну? 

5. Що таке толерантність? 

 

Спецвипуск 

Міжнаро́дний 

день 

толера́нтності 

відзначається 

16 листопада 

в усьому світі.  

 

 
Його запровадили у 1995 за 

рішенням ЮНЕСКО. Саме цього 

дня ухвалили Декларацію 

принципів терпимості. У ній 

йдеться про рівність усіх людей, 

незалежно від їхнього 

віросповідання, етнічної 

належності чи кольору шкіри. Ці 

принципи закріпили у Загальній 

декларації прав людини, що 

проголошує неприйняття усіх 

форм дискримінації, недопущення 

геноциду і покарання за нього. 

Виявлення толерантності не 

означає терпимого ставлення до 

соціальної несправедливості, 

відмови від своїх або прийняття 

чужих переконань. Це означає, що 

кожен може дотримуватись своїх 

переконань і визнає таке саме 

право за іншими. Це означає 

визнання того, що люди з природи 

своєї відрізняються зовнішнім 

виглядом, становищем, мовою, 

поведінкою і мають право жити в 

мирі та зберігати свою 

індивідуальність. Це також 

означає, що погляди однієї людини 

не можуть бути нав’язані іншим.  

 

ДЕНЬ ТОЛЕРАНТНОСТІ  

9 листопада 2012 р. 

(п’ятниця)   

Традиційний загально 

ліцейський мистецько-

пізнавальний               

учнівський проект  

“Скарби світової  

культури” 

Запрошуємо  
всіх ліцеїстів! 

http://www.aforismo.com.ua/authors/562/
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Тільки привчивши народ до культури, можна черпати народну мудрість. Віталій Власенко 

В расах розрізняють групи людей, 

які називають народами. На земній 

кулі їх понад 3 тисячі. Серед них є 

багаточисленні і такі, що нараховують 

лише кілька десятків чоловік. 

Найбільш численними народами є 

китайці (1,2 млрд чоловік), 

хіндустанці (219 млн), американці 

Сполучених Штатів Америки (187 

млн), росіяни (146 млн), бразильці 

(137 млн), японці (126 млн чоловік). 

Вони складають основну частину 

населення Землі. 

Народи говорять різними мовами. 

Кожний народ має свою культуру – 

свої звичаї, народні пісні, 

національний одяг, страви, – які 

ведуть початок від давнини. Навіть 

житло у кожного народу своєрідне. Це 

також тісно пов’язано з природними 

особливостями території. Культура 

народів самобутня – тобто 

неповторна. Звісно, в наші дні життя і 

побут людей невпізнанно змінилися. 

Проте кожний народ, 

великий чи маленький, 

так чи інакше зберігає 

свої традиції, те що 

відрізняє його від 

інших. 

В п'ятницю, 9 листопада, в 

нашому ліцеї буде проводитись 

свято народів світу. Усі групи 

мають обрати собі країну і 

представити її костюми, 

національні страви та підготувати 

художній номер.  

Наша 12-та група обрала країну 

Іспанію. Ми дуже ретельно 

готували меню, адже іспанці такий 

народ,  який має безліч важких для 

приготування страв, більше того, 

багато з них запозичені з 

мексиканської, іспанської і 

португальської кухонь.  

Отже, після довгих пошуків, ми 

зупинилися на таких стравах: 

закуска з м'ясом хамон (це м'ясо , 

яке іспанці готують по своїй 

спеціальній технології, баваройс з 

ананасами ( це схоже на нашу 

шарлотку ), мигдалеве печиво, та 

королівський пиріг, з напоїв 

чуррос, гарячий шоколад по 

іспанському рецепту і сік. В цих 

стравах просто неможливо 

виразити всю смакову палітру 

іспанський страв , але ми 

приготуємо те, що є 

найпопулярнішим серед 

іспанців.  

Будемо намагатися 

вразити всіх вишуканістю 

   Привіт любі читачі, ви  чули 

чудову новину про “День 

Толерантності”, який відбудеться в 

п`ятницю? Чи всі вже розпочали 

підготовку до цього 

довгоочікуваного дня? 

   Хочу нагадати, що за 

правилами кожна група нашого 

ліцею повинна обрати країну, яку 

власне і представлятиме глядачам.   

Почувши цю новину, учні не  

відразу розуміли що робити, кожен 

пропонував різні країни, і ми між 

собою обговорювали всі “за” і 

“проти”.  

Кожна група прагне до 

неповторності. Пройшовшись по 

ліцею на перерві, можна побачити, 

як класи домовляються про план 

дій на заході, перемовляються про 

номери виступів і костюми. Ми 

намагались, але так  і не змогли 

дізнатись, що за виступи будуть на 

конкурсі “Талантів”. Проте, судячи 

з побаченої наполегливої 

підготовки, можу сказати  -  шоу 

буде неперевершене!  І ми 

сподіваємось, що журі оцінить 

наші старання і вибере найкращих.  

    Та попереду ще стільки 

роботи. Ми маємо обрати собі 

певну країну і підготувати про неї 

якомога більше інформації, також 

потрібно приготувати національні 

страви цієї країни, представити її 

як належне і , звичайно ж, бути 

відповідно вдягнутими. 

Наша 22 група надзвичайно 

креативна і талановита. Ми обрали 

країну, яка носить назву 

Шотландія. Наш виступ насправді 

має бути неперевершеним і не 

змусить публіку нудьгувати. Ми 

підготували танець, а все інше на 

прохання дівчат-однокласниць 

сказати не можу, це поки що, 

секрет. Приходьте і самі все 

побачите. Отож гарних виступів, 

святкового настрою і звичайно ж 

перемог! 

 

Діана Погребняк  

Аліна Данилюк, 

Бразильці. Бразильці – народ, 

який населяє Бразилію, що 

розташована в Південній Америці. 

Половина бразильців мають 

європейське походження, решта – 

метиси, мулати, негри та індіанці. 

Бразильці говорять португальською 

мовою. Це пов’язано з тим, що після 

відкриття Америки Колумбом 

територія Бразилії була захоплена 

Португалією. Тоді головним джерелом 

збагачення для завойовників були 

срібні копальні та цукрові плантації. 

Для роботи на плантаціях привозили 

негрів-рабів. 

Індіанці запозичили у 

португальців нові рослини, а 

португальці в свою чергу привезли в 

Європу місцеві сільськогосподарські 

культури – 

соняшник, 

картоплю, 

помідори. З 

часом ці 

http://www.aforismo.com.ua/authors/3761/
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Серце, уява і розум - ось те середовище, де зароджується те, що ми називаємо культурою.  Паустовский 

Китайці. Китайці – найбільший за 

численністю народ світу. Вони 

населяють Китай – одну з найбільших 

за площею країн світу. Китайці 

належать до монголоїдної раси. Цей 

народ має багатовікову історію і 

культуру. Китайська цивілізація – 

одна з найстародавніших у світі. 

Серед багатьох винаходів китайців – 

папір, шовк, порох.  

Традиційним житлом китайців є 

фанза, стіни якої робляться з різного 

матеріалу – бамбука, цегли, глини, 

дерева. Національне вбрання китайців 

– сорочка вільного крою без ґудзиків. 

Святкове вбрання китаянок – 

цілезкроєне плаття – цинао. В їжу 

китайці вживють переважно рис або 

локшину, які їдять паличками. 

Традиційних ремесел багато: ткацтво, 

гончарство, плетіння з рисової соломи, 

різьба по дереву і каменю (мал.). В 

усьому світі відомі китайські шовкові 

тканини і фарфор, що виробляються 

вже кілька тисячоліть. Широко відомі 

й китайські ліхтарі та повітряні змії, 

які є символами Китаю. Традиційним 

є й заняття ушу – стародавнім видом 

військово-

прикладного 

мистецтва, 

що охоплює 

оздоровчу і 

спортивну 

Цей народ вирізняють своєрідні 

історичні особливості формування. В 

доколумбовій Америці корінними 

жителями були індіанці. Вони були 

мисливцями і рибалками і вели 

напівкочовий спосіб життя. Для цього 

було пристосоване і їхнє житло – 

вігвам, яке було легким і міцним. 

Взимку індіанці користувалися 

лижами, влітку – легкими човнами – 

каное. Традиційний одяг – сорочка, 

шкіряні штани і мокасини, які 

прикрашалися хутром і бісером, а 

також головні убори з пір’я.  

В ХУІ ст. відбулося велике 

“переселення народів”. У США ринув 

потік європейських колоністі, в 

основному з Великої Британії. Вони 

витісняли корінних жителів на менш 

придатні землі. Разом тим відбувалося 

взаємне проникнення різних культур. 

Так, індіанці запозичили у європейців 

коня, завезеного з Європи, який став 

невід’ємною частиною їхнього життя. 

А європейці перейняли у індіанців 

вміння вирощувати кукурудзу. Потім 

ця культура успішно поширилася на 

всі континенти і посіла друге місце у 

світі після пшениці. У ХУІІ–ХІХ ст. в 

США стали завозити рабів з Африки 

для роботи на плантаціях. 

Африканський вплив позначився на 

сучасній музиці. Джаз, блюзи, музика 

кантрі – основані на 

негритянському 

фольклорі. 

Американці 

США – це народ, що 

Росіяни населяють Росію, яка є 

нашим сусідом. Вони живуть і в інших 

країнах, зокрема багато їх і в Україні. 

Росіяни належать до європеоїдної 

раси. 

Російська хата-зруб з піччю – 

типове житло. Піч обігрівала, в ній 

готували їжу, на ній спали. 

Національний одяг у чоловіків 

складався з довгої сорочки, штанів і 

лаптів (взимку – валянок). Жінки 

носили сарафани, на голові – стрічку 

або хустку. Російська кухня відома 

своїми млинцями (російською –

“блинами”), кашею і пирогами. В 

сільській місцевості традиційним були 

хороводний спів з протяжними 

мелодіями та задерикуваті частівки, 

які збереглися до нашого часу. 

Народні промисли росіян – різьба по 

дереву,  виготовлення глиняних 

виробів, розпис по дереву. В усьому 

світі відомі каменерізне мистецтво 

Уралу, вологодські 

мережива, оренбурзькі 

пухові хустки, 

лакована мініатюра по 

Японці. Японці живуть в 

Японії, яка лежить на островах 

поблизу узбережжя Південно-

Східної Азії. Японці належать до 

монголоїдної раси. Незважаючи на те, 

що Японія – одна з найрозвиненіших 

країн світу і має досконалу техніку, 

величезні міста з хмарочосами і 

багатоярусними мостами, в ній 

ретельно зберігається традиційна 

культура народу.  

Традиційне житло японців має 

розсувні стіни з рам, заклеєних 

картоном. Дах солом’яний або 

черепичний. Підлога вкрита 

циновками з рисової соломи. Чоловіки 

і жінки вдома носять кімоно. У жінок 

воно підперезане широким поясом, що 

зав’язується великим бантом на спині. 

Національними стравами є 

рис, який їдять так само, як і 

китайці, паличками з піал. В 

основне меню японців 

входить багато різних 

овочів, риби і морепродукті. 

Із культурних традицій найбільш 

відомі чайна церемонія, ікебана, 

мистецтво декоративних садів.  

Хіндустанці (індійці) – народи, які 

населяють Індію. Вони відносяться до 

європеоїдної раси. Культура індійців, 

так само як і китайців, – одна з 

найдавніших у світі. В Індії збереглося 

дуже багато пам’ятників – стародавніх 

храмів, монастирів, палаців і 

мавзолеїв. 

Традиційне житло індійців – будинок 

з цегли з внутрішнім двором. Одяг 

чоловіків – штани і сорочка. Жінки 

носять барвисті сарі і короткі 

кофточки. Страви індійської кухні 

відрізняють гострі приправи. Індійці – 

вправні майстри з різьбярства по 

слоновій кістці, виготовлення 

статуеток, ювелірних 

прикрас, килимів, 

плетіння з пальмового 

листя.  

http://www.aforismo.com.ua/authors/257/
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Наша адреса:  

м. Кам’янець-Подільський,  

вул.  Лесі Українки, 29 

Тел./факс 51410 

Офіційний сайт ліцею — 

kpliceum.ucoz.ru  
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Чи добре ви знаєте свою країну? 

 

СТОЛИЦЯ: Київ.  

НАСЕЛЕННЯ: 51,3 млн. чоловік. Складається переважно з українців (73%) і росіян (22%), а також  білорусів, молдаван, 

кримських татар і інших народів.  

МОВА:       Українська (офіційна мова), російська (рідна мова приблизно половини населення). Є компактно 

проживаючі групи, що говорять на кримсько-татарській, румунській, польській, угорській і інших мовах.  

РЕЛІГІЯ:     Більшість віруючих православні - 76% (частина відносить себе до Московського Патріархату, частина - 

до Київського, частина -  до Української автокефальної церкви). Католики східного обряду (уніати) - 

14%, всі інші -- протестанти, іудеї, мусульмани.  

ГЕОГРАФІЯ: Україна -- держава в Східній Європі, що межує з Росією, Білоруссю, Молдовою, Польщею, 

Словаччиною, Угорщиною і Румунією. На півдні омивається Чорним морем, на південному сході — 

Азовським. До складу України входить автономна Республіка Крим. Загальна площа — 603,7 тис. кв. км.  

КЛІМАТ:   Помірний, переважно континентальний, на Південному березі Криму — субтропічний 

середземноморський. Середні температури січня коливаються від -8 C на північному сході до +4 C на 

півдні Криму; липня — відповідно від +18 З до +24 C. Опадів на північному заході випадає 600–700 мм. 

в рік, на південному сході — до 300 мм, в Кримських горах — 1000–1200 мм в Карпатах — до 1600 мм.  

ПОЛІТИЧНИЙ СТАН: Глава держави – президент, глава уряду - прем'єр-міністр. Законодавчий орган 

- Верховна Рада (Верховна Рада). У Криму – свої власні Верховна Рада, Рада Міністрів, 

Верховний і Арбітражний суди, місцеві представницькі і державні органи влади.  

ВАЛЮТА:   Гривня. В одній гривні 100 копійок. У ході банкноти вартістю 100, 50, 20, 10, 5, 2, 1 

гривні. Монети вартістю в 50, 25, 10, 5, 2 та 1 копійки. 

ЧАС:             Відповідає московському (при переході на літній час - мінус одна година).  

Що таке толерантність? 

Толерантність - це здатність без 

агресії сприймати думки, поведінку, 

форми самовираження та спосіб життя 

іншої людини, які відрізняються від 

власних. 

Виникла толерантність у західній 

цивілізації на релігійному рівні. 

Виникнення цього терміну пов'язують 

з підписанням Нантського едикту. 

Передусім толерантність означає 

доброзичливе та терпиме ставлення до 

чогось. Основою толерантності е 

відкритість думки та спілкування, 

особиста свобода індивіда та 

поцінування прав та свобод людини. 

Толерантність означає активну 

позицію людини, а не пасивно-

терпиме ставлення до навколишніх 

подій, тобто толерантна людина не 

повинна бути терпима до всього, 

наприклад до порушення прав людини 

чи маніпуляцій та спекуляцій. Те що 

порушує загальнолюдську мораль не 

повинно сприйматись толерантно. 

Отже, толерантність е доволі 

тонкою категорією, якої безумовно 

потрібно дотримуватись, оскільки 

вона визначає моральний, суспільний і 

демократичний розвиток суспільства. 

 

Толерантність різними мовами 

Для української мови поняття 

"толерантність" відносно нове і 

однозначного тлумачення поки що не 

має. Для того, щоб краще зрозуміти 

походження цього слова пропонуємо 

Вам невеликий лінгвістичний 

екскурс: 

 Tоlегаnсіа (іспан.) - здатність 

визнавати відмінність від власних ідеї 

чи помисли 

Tоlегаnсе (франц.) - ставлення, під 

час якого людина визнає, що інші 

можуть думати чи діяти інакше, ніж 

вона сама; 

Tоlегаnсе (англ.) - готовність бути 

терплячим; 

Kиаn rопg (китайска) - дозволяти, 

приймати, бути по відношенню до 

інших милосердним; 

Tаsаmul (араб.) - прощення, 

милосердя, м'якість, терпіння, чуйне 

ставлення до Інших. 

 

Каріна Наглюк, 


