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Мужність українських бійців 

АТО 
До Дня захисника України 

фахівці районної дитячої бібліоте-
ки організували урок мужності 
«Мужність українських бійців 

АТО», в рамках якого відбулася 
зустріч учнів 8-А та 8-Б класів спе-
ціалізованої школи І-ІІІ ступенів 
№1 з молодшим сержантом, бійцем 
53 окремої механізованої бригади 
Андрієм Молибогом та головою 
Г/О «Волонтерська спільнота «Ра-

зом Переможемо» Юлією Бойко.  
Військовослужбовець розпо-

вів школярам про нелегкі будні 
українських військових на Сході 
країни, про умови «існування» в 
місцях бойових дій, про обереги, 
які носять солдати, відповів на без-
ліч питань, які цікавили присутніх, 
також висловив велику подяку во-
лонтерам. Як зазначив 
військовослужбовець, кожен з них 
на своєму місці виконує службові 
обов’язки аби пришвидшити пе-
ремогу та повернутись у рідну 
домівку. 

 
Волонтер Юлія Бойко, в 

свою чергу, звернулась до 
присутніх із закликом боротися з 
байдужістю, бути уважним до своїх 
рідних, знайомих, займатися гро-
мадською діяльністю, також заува-
жила, що активна життєва, грома-
дянська позиція повинна стати 
нормою для дітей та молоді. На 
сьогодні Юлія майже весь свій час 
присвячує                    волонтерській 
діяльністі, збираючи медикаменти, 
продукти, засоби гігієни та інші 
необхідні речі для підтримки на-
ших земляків, які зараз в гарячих 
точках АТО.  

В рамках заходу діти та гості 
мали нагоду переглянути мульти-
медійну презентацію «Ціною 

власного життя», в якій йшла мова 
про діяльність волонтерського ру-
ху на Кролевеччині та подивитися 
кліп «Мужнім синам Кролевеч-
чини – любимо, віримо, чекає-

мо!..», присвячений нашим хороб-
рим землякам-військовим та не 
менш   заповзятим         волонтерам,  
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який підготувала Юлія Бойко до 
Дня захисника України.   

Наприкінці  зустрічі діти 
побажали нашому захиснику і всім, 
хто зараз знаходиться у зоні бойо-
вих дій здоров’я, удачі та сил. Для 
підростаючого покоління кожна 

така зустріч – відкриття, мораль-
ний орієнтир у житті, урок любові 
до   Батьківщини. Після   таких   зу- 

 
стрічей у дітей залишилася віра у 
краще майбутнє України і нестри-
мне бажання бути схожими на тих, 
хто зараз захищає суверенітет, сво-
боду і цілісність нашої держави. 
Звичайно, школярі із задоволенням 
сфотографувалися з бійцем Андрі-
єм та волонтеркою Юлією на згад-
ку. 

Для користувачів бібліоте-
ки організована викладка газетних 
статей «Кролевеччина пишається 
своїми героями».  

Альона Стожок, 
директор районної 
дитячої бібліотеки  

 
Героям слава - кажемо по пра-
ву, бо струм козацький в генах 

не зачах  
(До Дня Українського козацт-

ва) 
З метою виховання в дітей любові 

до України, бажання стати на її 
захист, поваги до національних 
традицій, прагнення знати історію 
про козаків, запорожців і Запорозь- 
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ку Січ та з нагоди відзначення Дня 
українського козацтва бібліотека-
рем читального залу Аллою Сто-
жок для дітей 6-Б класу спеціалізо-
ваної школи І-ІІІ ступенів №1 був 
підготовлений екскурс в історію 
«Героям слава – кажемо по праву, 
бо струм козацький в генах не 
зачах». Під час заходу було 
висвітлено деякі події національно-
визвольної боротьби 1648-1657 
років на чолі з легендарним геть-
маном Богданом Хмельницьким – 
великим полководцем і державним 
діячем, під проводом якого поча-
лося утворення української держа-
ви – Гетьманщини. 

Крім цього, в рамках екскурсу була 
організована зустріч дітей з писа-
рем та полковником Кролевецької 
козацької сотні Борисом Петрови-
чем Книшом. Борис Книш розповів 
учасникам заходу про подвиги 
славнозвісних гетьманів, які лиши-
ли помітний слід в історії: Байду 
Вишневецького, Петра Сагайдач-
ного, Петра Дорошенка, а також 
дізналися про те,  якими були коза- 
 

 
ки, де вони жили,  що  вони  їли, на  
яких музичних інструментах гра-
ли, про козацьку термінологію, 
нагороди, гетьманські атрибути, 
одяг, зброю того часу, символи 
козацької влади. 

Крім цього, для школярів була ор-
ганізована книжково-ілюстративна 
викладка літератури «Україна від 
козацьких часів до сьогодення», де 
діти із задоволенням переглядали 
ілюстрації з книг: «Гетьмани Укра-
їни», «Загадки козацьких характе-
рників», «Гетьмани України-Русі» 
тощо.  
Для учнів 3-4 класів, користувачів 
молодшого абонементу, був прове-
дений історичний спринт «Козак – 
це людина чесна і смілива, найдо-
рожча йому Батьківщина», учас-
ники  якого  показали свої знання  і  
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вміння як юні козачата. 

У відділі обслуговування користу-
вачів 5-9 класів для читачів була 
організована книжкова викладка 
«Лицарі українських степів», біля 
якої бібліотекар провела вікторину 
«З історії козацтва». 
             Алла Стожок, 

              заввідділом обслуговування 
             районної дитячої бібліотеки  

 

Веб-мандрівка  

«Сторінками дитячої преси» 

На виконання міжнародної про-
грами «Бібліоміст» бібліотекар від-

ділу обслуговування користувачів 
1-4 класів Ірина  Лисенко  мала  на- 

 
 
году вкотре відвідати вихованців 
Центру соціальної реабілітації ді-
тей-інвалідів і разом з ними здійс-

нити веб-мандрівку «Сторінками 
дитячої преси». В рамках подорожі 
діти познайомилися з цікавими 
журналами на різну тематику, в 
тому числі з П’ЯТІРКОЮ        
найпопулярніших дитячих 
журналів: «Вінні та його друзі»,    
«В     гостях     у        казки»,  
«Ангелятко», «Ангеляткова наука», 
«Професор Крейд». 
 
Бібліотекарі, підтримуючи віру 
соціально-незахищених дітей у 
добро, допомагають їм долати 
труднощі, самостверджуючись у 
житті. Адже, відомо, що даруючи 
іншим радість спілкування та 
підтримки, цим самим ми 
допомагаємо не лише їм, а й собі. 
          Ірина Лисенко, 

бібліотекар в/о користува-
чів 1-4 класів 
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Прикмети жовтня 
Жовтень - наближення зими. У 
цей місяць обпадають останні лис-
ти. Жовтень вважався місяцем 
весіль. 

Прикмети жовтня: 

Грім у жовтні передвіщає 
безсніжну, коротку й м'яку зиму. 
 
Перший сніг випадає за сорок днів 
до справжньої зими. 
 
Листя опало швидко - зима буде 
суворою, а якщо листя залишається 
зеленим й довго тримається на де-
ревах - зима буде коротка, з неве-
ликими морозами. 
 
Перший сніг упав на мокру землю 
- залишиться, на суху - незабаром 
зійде. 

 
 
Прикмети по днях жовтня: 
1 жовтня 
Якщо журавлі полетять, то 14 
жовтня чекайте морозів, а ні, то 
зима наступить пізніше. 

3 жовтня 

Вітер: північний до холоднечі; 
південний до тепла; західний до 
мокротиння; східний - до вітряної 
погоди. 
Якщо з туманом - довгу осінь ука-
же, не швидко сніг ляже. 
4 жовтня 

Погода цього дня протримається 
без змін чотири тижні. 
Світить сонце при різкому 
північно-східному вітрі - на холод-
ну зиму. 
7 жовтня 

З Фекли Заревниці дні швидко ті-
кають, ночі темніють, а зорі стають 
багряними. 
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Багато жолудів на дубі - до теплої 
зими й родючого лету. 
8 жовтня 
Перший сніг упав на мокру землю 
- залишиться, на суху - незабаром 
зійде. 
Якщо гарна погода, то стояти їй 
цілих три тижні. 
12 жовтня 

Вологі тумани - мороки - висять. 

14 жовтня 
Відліт журавлів до 14 жовтня - на 
ранню, холодну зиму. 
Який цей день, така й зима. 
Лист із дуба або берези впав чисто - 
до легкого року, ні - до строгої зи-
ми. 
При змінному вітрі, й зимі бути 
непостійною. 
20 жовтня 

Якщо випаде сніг, коли дерева ще 
листя не скинули, він незабаром 
стане. 
23 жовтня 

У цей день роги місяця показують 
на ту сторону, звідки бути вітрам. 
Якщо роги місяця  на  північ -  бути  
швидкій і строгій зимі, сніг ляже на 
сухе; якщо на південь - швидкої 
зими не чекай, буде бруд і слякота 
до 4 листопада. 

 
27 жовтня 
Якщо бруд великий, кінське копи-
то заливається водою, то сніг, що 
випав, відразу встановлює зимовий 
шлях. 

 
Красуня-осінь в місто 

завітала… 
Осінь завжди зачаровує серце лю-
дини незбагненністю кольорів і 

відтінків. Кожен день не схожий на 
попередній. Він дивує, дарує нові 
кольори і форми. Осінь прихо-
дить… Скільки краси, лірики, му-
зики, радості й тихого смутку при-
носить нам ця чарівниця! Її ніжно 
називають золотою. Приваблює 
вона нас своєю мінливістю і буян-
ням осінніх барв, а також тим, що 
балує своєю щедрістю багатством і 
теплом. Саме цій порі року при-
свячена виставка-інсталяція 

«Красуня-осінь в місто завітала», 
яка організована у читальному залі 
дитячої книгозбірні. Доки осінь ще 
радує нас, чекаємо читачів на гос-
тини! Ми впевнені – всім 
сподобається! 
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*        *        * 
Мама спостерігає, як син малює на 
асфальті: 
- Що ти, синку, 
малюєш? 
- Козу на траві. 
- А де ж трава? 
- Коза з’їла. 
- Але ж кози 
теж немає! 
- А що їй туту робити, якщо немає 
трави? 
 

*        *        * 
Олег телефонує однокласниці: 
- Марто, нагадай мені, будь ласка, 
за що ми 
завтра зма-
гаємося із 2-
а класом: за 
успішність, 
чи за чисто-
ту? 
- За успіш-
ність. А чо-
му ти запитуєш? 
- Та сиджу оце й думаю, що роби-
ти: братися за уроки, чи йти мити-
ся? 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

*        *        * 
- Софійко, ти 
кого більше 
слухаєш: тата 
чи маму? 
- Маму. 
- А чому?  

- Бо вона біль-

ше говорить. 

 
*        *        * 

- Андрію, ти уроки зробив? 
- Ні. 
- А чому вже ліг спати? 
- Менше знаєш – краще спиш!. 

 
 

Райдужний    Газета виходить один раз на місяць 

Дивосвіт –    Наша адреса:  41300, м. Кролевець, площа Миру, 2 

Бібліотек@  т. 5 26 92, е-mail: krolrdb@yandex.ru 

   Відповідальна за випуск А.П.СТОЖОК 
   Верстка та дизайн А.П.СТОЖОК   

  

Сміховинки 
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