
Цікаві дати листопада 

11 листопада- День 

написання паперових листів 
В наш час сучасних технологій кожної 

секунди у світі відправляють більше 100 смс та 

електронних листів. Написання паперових - 

вже у минулому. 

Ще нещодавно в кожну оселю надходили 

листи від близьких та друзів, листівки 

поздоровлення із святами. Люди спілкувалися 

за їх допомогою, в них розповідали про своє 

життя. Дякуючи цим листам, ми можемо 

відтворити події давніх часів. У багатьох до 

цього часу зберігаються дорогі серцю листи. Перечитуючи їх, люди знов поринають у минуле та 

згадують приємні моменти в житті. 

Це свято запрошує відродити давню традицію та написати на папері листи друзям та 

рідним. Ніяке електронне спілкування не може передати теплоту та щирість так, як справжній 

паперовий лист. 

Щоб долучитися до цього свята, візьміть лист паперу та ручку і напишіть  листа близькій 

людині, яка знаходиться на відстані. Відправте його поштою, щоб здивувати адресата. 

 

13 листопада - Всесвітній 

день доброти 

Все почалося у 1997 році, коли в Японії 

був створений волонтерський “Всесвітній рух 

за доброту”.”...Ми будемо прагнути створити 

більш добрий та більш сповнений співчуття 

світ”, - говориться в його декларації. Творити 

добро зовсім не складно, а результат того 

вартий. Взагалі, добро врятує світ,  бо воно 

притаманне людській природі та доступне 

кожному. 

Доброта - це думки, почуття та 

переконання, які асоціюються з діями, що 

приносять користь другим людям. 

У свята є свій символ - відкрите серце. В цей день прийнято дарувати квіти зустрічним 

людям : і знайомим, і тим, кого зустрів вперше. 

Як стверджують психологи, люди, які роблять добрі справи, менше хворіють, довше 

живуть та простіше долають стреси та негативні емоції. Доброта корисна для імунної системи, 

нормалізує тиск, допомагає людям жити краще і довше. Це чудово ще й тому, що запаси доброти 

невичерпні, безкоштовні та широко доступні. 

Доброта цінується незалежно від свята, тому проявляти її варто не тільки в цей день. 

Навіть маленька добра справа робить світ краще та добріше. Але в це свято можна зробити 

більше добрих справ, ніж зазвичай. 

 



 
 

21 листопада- Всесвітній день привітань. 
Головна мета цього дня - звернути увагу суспільства на 

важливість особистого спілкування для збереження миру. 

Тільки через доброзичливе спілкування, а не застосовуючи силу, 

можна вирішити майже всі конфлікти. 

Це свято започаткували у 1973 році два брати-американці 

Майкл та Брайєн Маккомак під час холодної війни, у відповідь 

на конфлікт між Єгиптом та Ізраїлем. 

“Потрібна проста, але ефективна дія”, - вирішили брати та 

відправили листи із щирими привітаннями у всі кінці світу. 

Вони нікому не нав’язували своїх ідей боротьби за мир у всьому 

світі. Вони лише просили адресата привітати ще кого-небудь. 

Ця ідея була підтримана у більше 180 країнах. 

З того часу Всесвітній день привітань відмічають і прості 

громадяни, і політичні лідери, і промислові магнати, і всесвітньовідомі особи кіно та 

телебачення. 

При зустрічі люди бажають один одному добра, здоров’я, благополуччя та успіхів у 

справах. Це  ще один прекрасний день для дружніх привітань, радісних емоцій та гарного 

настрою. Долучайтесь і ви до цього чудового свята! 

 

22 листопада- День сина 
Це сімейне свято. Мета його - скріпити 

сімейні відносини, зв’язок поколінь та 

сформувати особистість дітей. Коли разом 

збирається вся родина, відкладаючи всі справи 

- це дуже важливо, щоб відчувати себе єдиним 

цілим та знати, що тобі обов’язково 

допоможуть і ніколи не залишать на самоті із 

своїми проблемами. 

Свято молоде та не має сталих традицій. 

Кожна сім’я створює своє особливе свято. 

Сини, які живуть далеко, відвідують батьків. 



Сім’ї збираються за святковим столом. Синам дарують подарунки. Маленьким синочкам 

влаштовують веселі конкурси. 

Як відсвяткувати цей день вирішувати вам. Головне - дарувати близьким любов та 

радість ,щоб наповнити свято позитивними емоціями. 

 

30 листопада- Всесвітній день домашніх тварин. 
 

Люди приручили диких 

тварин ще в кам’яному віці та 

почали використовувати їх для 

допомоги у обробці землі, 

полюванні та інших справах. Із 

140 тисяч видів тварин 

одомашнити вдалося лише 47 

тисяч. 

Першим був вовк - 

предок сучасного собаки. З тих 

часів собака - кращий друг та 

помічник людини. 

Історія зближення 

людини та кішки трохи 

заплутаніша. Одна з версій - 

давні люди приручили кішку для полювання на  гризунів, які знищують врожай. Інша версія - 

кішка “сама приручилась”, бо зрозуміла, що у людини завжди є їжа. З тих часів ці пухнастики 

входять до трійки найпопулярніших домашніх тварин. 

Домашнім тваринам, що живуть поруч із нами, потрібні підтримка, піклування та догляд. 

Вони безкорисливі та віддані. 

Ще у 1840 році королева Вікторія організувала Королівське товариство, завданням якого 

був збір пожертв на утримування тварин та нагляд за тими, хто жорстоко поводиться з ними. 

Для захисту домашніх тварин у 1931 році у Флоренції затвердили свято - День домашніх 

тварин. Цей день святкують всі, хто утримує домашніх тварин, ветеринари, кінологи та ті, чия 

діяльність направлена на боротьбу з жорстоким поводженням з беззахисними створіннями. 

В цей день небайдужі люди протестують проти насилля над тваринами, збирають кошти на 

підтримку приютів. Приюти запрошують бажаючих мати пухнастих друзів. Найдорожче, що 

може подарувати людина тваринам - любов та піклування. 

За останні роки все більшої популярності набуває акція “Дзвіночок” - у зоопарках всіх 

країн на протязі однієї хвилини діти дзвенять у дзвіночки, привертаючи тим увагу всіх до 

проблем захисту тварин. 

Девіз свята - слова Маленького принца з твору Антуана де Сент-Екзюпері: ”Ти завжди 

відповідаєш за тих, кого приручив”. 

 

 

 


