
Новий рік - не час року. Це стан! 

Новий рік, майбуть, -  саме «розкручене» свято. 

Навколо нього завжди стільки шуму, суєти, клопоту! 

Стільки умовностей потрібно врахувати, стільки 

традицій необхідно дотримати! Одне просте 

перерахування традицій займе півсторінки дрібним 

шрифтом. Новорічна ніч сприймається нами як бігова 

доріжка, на якій фініш і подальший старт розділені 

всього лише  новим відліком часу. Ми завершуємо 

чергове життєве коло, але тут же розпочинаємо 

наступне. 

В грудні ми провели  передноворічне опитування: 

«В Європі існує традиція викидати старе 

напередодні Нового року. Від чого б позбавилися Ви?» 

1.Від сумних думок і поганого настрою 

2.Від поганих звичок 

3.Від відносин, які вичерпали себе 

4.Від обридлої роботи 

5.Від старих меблів 

6.Інші 

Майже половина тих, хто взяв участь в опитуванні 

(49%), напередодні нового року страждають від 

поганого настрою і сумних думок. Обридла робота, 

шкідливі звички та інші обтяжуючі життя обставини 

плетуться в самому кінці рейтингу відповідей. Такий 

стан справ бентежить і наводить на роздуми. Чому 

саме, здавалося б, щасливе і чарівне свято так часто 

народжує в людях відчуття порожнечі і 



безперспективності. Можливо, саме тому, що межа між 

роком ,що минає  і,   роком, що  приходить, настільки 

вузька і примарна, всього кілька хвилин, «поки 

годинник дванадцять б'є»? 

У французів є таке свято, яке називається «свято 

Божоле Нуво». Відзначають його французи в третій 

четвер листопада. Якраз до цього часу визріває молоде 

вино, яке і вживається в день Божоле в неймовірних 

кількостях. Але зміст свята не тільки в винопитті. В 

цей день потрібно ще й підводити підсумки життя в 

році, що минає. Якщо вони не надто тішать, є час дещо 

виправити і вступити в новий рік зовсім з іншим 

настроєм. Дуже мудре свято і дуже 

«здоров'язберігаюча» традиція! А підбивати підсумки 

можна і за чашкою чаю! Головне, щоб не напередодні 

самого свята! 

У перші дні нового року хочу побажати всім 

оптимізму, мудрого ставлення до життя і відчуття 

радості від того, що відбувається навколо! 

 

Щиро ваша директор гімназії. 

 


