Хіба у Всесвіті найкращий твір – не ми?
В очах у розуму зіниця й зір – не ми?
Це коло Всесвіту скидається на перстень,
А камінь, що горить ясніш од зір, - це ми.

Журнал Куликівської школи #31 2018 р.
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У номері
Незабутні закордонні подорожі
Прощання шкільної родини 11 класу
Творчість наших учнів
Українська сорочка-оберіг – вишиванка
Спортивне життя школи
Наші випускники
Рубрика «Посміхніться»
Шум – небезпечно для життя!
Увага! Залежність від комп’ютера
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Екскурсія до Польщі

«Східні ворота» Польщі, мальовниче прикордонне
містечко на березі річки Сян, місто семи пагорбів —
це Перемишль. Своїм зовнішнім виглядом дуже нагадало
місто Львів. Тому й не дивно, що там ми себе почували
затишно й комфортно. Дорога сюди видалася довгою близько 9 годин на
швидкісному потязі, проте вона була
вартою незабутніх
вражень від Перемишля.
Проживали
ми в палаці Любомирських - старовинній пам'ятці архітектури, дуже гарному замку, де знаходиться Державна
вища східноєвропейська школа. Кімнати були зовсім не
схожими на ті, до яких ми звикли в нас на батьківщині.
Усі дні, проведені в Перемишлі, були дуже насиченими.
Уже наступного дня зранку ми вирушили на екскурсію
містом: блукали вузенькими вуличками, милувалися архітектурними спорудами. Найбільше вразила найвища точка міста — Копець (курган) Татарський, який підноситься
над Перемишлем на висоті 352 метрів над рівнем моря.
Старовинна легенда розповідає, що на цьому місці похований татарський хан, що загинув під час битви в першій
половині XVI століття. Увечері студенти Державної вищої східноєвропейської школи запросили нас на
«огнисько», ми довго думали, що ж це таке, а виявилося,
що пікнік. Ми весело провели час: спілкувалися, їли сосиски, фотографувалися, розповідали цікаві історії. Подальші дні були дуже насиченими, адже ми приїхали не
тільки відпочивати, а ще й навчатися, тож відвідували заняття в університеті.
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За день мали опанувати такі дисципліни: японська культура, польська мова та польська культура. Трошки було
важкувато, особливо на занятті з польської, адже завдань
було багато, а наш словниковий запас - мінімальний, але
все рівно було цікаво. А в результаті ми отримали сертифікати про навчання в Міжнародній літній школі польської мови й культури. Також у сучасних лабораторіях студенти провели для нас своєрідний майстер-клас – цікаві
хімічні та фізичні досліди.
У вільний час ми прогулювалися парком, милувалися
озером, у якому плавали золоті рибки і , мабуть, кожен із
нас загадав бажання повернутися сюди ще раз. Цікаво було вперше зайти до польського магазину, адже постало
питання, як же придбати товар, якщо не знаєш мови, але
ми швидко зорієнтувались і без проблем розплачувалися
злотими.
Якщо спробувати підвести підсумок цієї поїздки, то цього, напевно, не вдасться зробити. Справа в тому, що дуже
багато вражень,
емоцій і переживань
викликала
Польща. Але все
ж таки хочеться
відмітити,
що
проведений
час
був просто незабутнім, єдиним,
чого дійсно не вистачало, був час.
Ця подорож стала
чудовим шансом
побачити
щось
нове та цікаве, тим більше, разом зі шкільними друзями.
Ми дуже задоволені екскурсією!!!
Враженнями ділилися Аліна Лапко та Діана Постернак,
9-Б клас
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Туреччина – казковий край на березі
Середземного моря

Юні танцюристи, учні нашої школи, уже неодноразово відвідували цю південну сонячну країну, щоб показати свої танцювальні таланти. Ось і нещодавно група
учасників танцювального колективу «Колосок» повернулася з Туреччини з перемогою в міжнародному конкурсі.

Навесні нам
випав неабиякий шанс поїздка
до
Туреччини,
можливість
показати свої
таланти
на
міжнародному конкурсі!

Учасники нашого танцювального колективу жили в
родинах жителів міста Фочі. Мені дуже сподобалася сім'я,
що прийняла мене. Такі доброзичливі, гарно до мене ставилися. Та ще й готували дуже смачно! Я скуштувала чимало смачних традиційних турецьких страв.
Приємно мене здивувало те, що в Туреччині дуже добрі люди. Одного разу в магазині в старенької бабусі не
вистачило грошей, щоб купити пакет і буханку хліба. То
продавець просто зробив їй подарунок! Вона була дуже задоволеною!
Нам вдалося побувати в декількох містах: Фоча, Ізмір та
Едірне.
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Кожне вражало
своєю красою та зачаровувало середземноморськими пейзажами. Я б дуже хотіла в
майбутньому ще не
один раз відвідати Туреччину, адже це дивовижна країна: чудові краєвиди, високі
гори, безмежне синє
тепле море. Мені дуже-дуже сподобалась
наша поїздка.
До речі, із Туреччини наш колектив
привіз перемогу, тож
ми всі надзвичайно
цьому раді!
Катя Лазар, 6-Б клас

Німеччина - країна-казка, країна-історія,
країна-спогад
Так уже вийшло, що коли я була в гостях у Києві, випадково потрапила до програми «Odysseyofthemind». Це
дивовижна суміш креативності та знань із найрізноманітніших галузей: від літератури до фізики. Чесно кажучи,
про участь у київському етапі можна написати мало не
книгу, але зараз не це головне. А головне те, що, приїхавши додому, я отримала запрошення поїхати на тренінг до
Німеччини. Моєму щастю не було меж. Це здавалося чимось нездійсненним, неймовірним, неможливим! Проте
на початку листопада ми, десятеро дітей, троє студентів і
двоє супроводжуючих, виїхали з Києва до Варшави, а далі - із Варшави до Берліна. Майже всі були мешканцями
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Києва, лиш один студент зі Львівщини та я з Чернігівщини.
У Берліні нас зустрів Макс - до неможливості балакучий німець, який
був із нами всюди
й завжди. Приблизно через годину
ми були в Потсдамі й спостерігали
за роботою вітряної електростанції,
оскільки Потсдамська школа знаходиться майже навпроти
знайомої
мені до того часу
лише з картинок
будови. А далі особисто в мене був
легкий шок. Нагадаю, у Німеччині ми пробули ще менше
години. Нас уже нагодували й посадили чекати своїх
«сестер» або «братів», щоб з ними вирушити у «свої» сім'ї. Мене забрали першою, прийшла дівчинка з дивним
ім'ям Беріт (воно й не німецьке, походить із якоїсь давньої
мови). Ось тоді й стався шок. Я опинилася в країні, де всі
говорять німецькою, із нами - англійською, а згодом я потрапила на урок (здогадайтеся, який?)…іспанської! Хоча
який це урок … Це жах. Не урок, а балаган. По-перше,
для нашої країни зовсім незвичним є подібний дрескод
учителя (міні-спідниця). Ще й діти, щойно написавши самостійну, почали нею ж кидатися один в одного. Окрім
того, урок іспанської проходив чомусь у класі математики. Типовий такий клас математики з побудованою на
всю стіну чотирикутної пірамідою. Із неправильно побудованою на всю стіну пірамідою! Ось чесне слово, невже,
будуючи піраміду на всю стіну, не можна всі невидимі лінії намалювати пунктиром, а не половину?! Мабуть, не
можна. Мені, як людині, що пов'язує все своє майбутнє з
математикою, таке відкриття було «гіршим за гірку редьку». Однак скоро ми були вдома. Середніх розмірів двоповерховий будиночок із мініатюрним двориком у передмісті Берліна - Фалькензе. Здогадайтеся, яка домашня
тварина була в моєї сім'ї? Упевнена, не вгадаєте, бо це був
їжак на ім’я Манті.
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Ви коли-небудь бачили, як їжачок лізе по стіні? А я
бачила. А їжачка, у якого голки стали м'якими? А я бачила. Виявляється, якщо їжак довіряє людині, то голки дійсно стаю м'якими. Так-так, таке буває.
Наступного дня відбувся тренінг. Напевно, це був
день із найбільшою кількістю несподіванок за весь час
перебування в Німеччині. Нас привезли в школу, де
вчиться моя Беріт. Завдання були досить дивними: зробити костюм із підручних матеріалів, напевно, найшвидше
й найбільш передбачуване з усіх. Решта - веселі, несподівані, із дивною сумішшю науки й гри. Хочеться похвалитися, що за такі «спонтанки» наша команда набрала 98 зі
100 балів, це був найкращий результат. Наступного дня я
й моя сім'я вирушили в Олександрівку - тринадцять будинків у російському стилі, православна церква й ресторанчик, у якому ми з апетитом наминали вареники й борщ.
Сім'я дуже довго намагалася вимовити ці слова, а також
слова «виделка», «ложка», «ніж», «родзинки», «дякую» та
інші. Узагалі, Олександрівка - красиве місце, присвячене
історії та природі.
Час, що залишився, усі ми жили в хостелі. Кожен
день був насиченим цікавими екскурсіями й найпрекраснішими пейзажами, а також балаканиною
Макса і вічними запізненнями саме через його надмірну балакучість. Кожен
день не був схожий на попередній. Ми побували в
більш ніж десяти різних
палацах та замках, зокрема у знаменитих Сан-Сусі
і Цеціліенхоф. Мабуть,
немає видовища більш
чарівного, аніж величезний палац у стилі бароко,
побудований людиною,
що захоплюється культурами Сходу, або споруда,
у якій вирішувалася доля
світу.
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Там ми більш детально познайомилися з історією Другої
світової, бачили фото й документи, пов'язані з Великою
Трійкою. Другої світової, бачили фото й документи, пов'язані з Великою Трійкою.
Були ми і в Рейхстазі. Найбільш запам'яталися, напевно, оригінальні написи радянських військових на стінах.
Окрім того, сама будівля вражає складністю побудови, розмірами й кольоровою гамою - тільки червоний і білий.
Були і в «ландтаг»
землі Бранденбург,
спілкувалися з місцевим урядом. Правильно
помітив
один хлопчик із нашої групи: «Ми тепер про німецький
парламент
знаємо
більше, аніж про
свій».
Із музеїв найбільше
запам'ятався музей
інформації. Тільки
уявіть: сотні різних
телефонів,
карт,
комп'ютерів, друкарських машинок. А телефонів до півтисячі.
Ще ми відвідали величезний Берлінський зоопарк із
його пінгвінами, ведмедями, гієнами (!), песцями, тиграми,
левами, рибками й різними птахами, у тому числі й ківі.
А згодом отримали ще один несподіваний подарунок чотири квитки до Берлінської філармонії, оскільки там виступав український піаніст. Мені теж пощастило потрапити
туди. Це диво! Величезна будівля незрозумілої конструкції,
величезні сходи, величезна зала... Усе величезне, але несподівано ніжне й гарне. І найприємніше – візит до Дрезденської галереї, другої у світі за кількістю картин. Саме там знаходиться оригінал картини «Сікстинська Мадонна». Окрім
того, у тій же будівлі знаходяться музей фізики й математики, музей годинників, архітектури, зброї. Це було чудово й
незабутньо. Чесно кажучи, Німеччина відрізняється від нашої країни менталітетом, архітектурою, цінами (вони там
шалено високі: буває, ручка коштує 10 євро (300 грн.), і це
не межа!).
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Але у них, як і в нас, є дороги з ямами й брудний
тротуар. А одного разу ми побачили, що на клумбі, де все
ще стояли сухі залишки квітів, лежала купа сміття. А з
дороги її не видно. На автобусній зупинці автоматичні
двері жахливо скрипіли (Можете уявити скрип пінопласту по склу? Нігтя по шкільній дошці? Просто скрип дверей? А тепер все разом і голосно!). Той же Макс на своїй
машині літав зі швидкістю 120 км/год. Таких порушень,
правда, набагато менше, аніж у нас, але вони є.
Вразило ще й те, що коли нам проводили нам екскурсію школою, прозвучала фраза: «Це поганий клас. Він
порожній. У ньому тільки інтерактивна дошка та проектор». Безсумнівно, це
про дещо свідчить. До
речі, у школі наша група
поставила собі завдання:
навчити якомога більшу
кількість німців словам
«няшка»,
«стирить»,
«віджать»
і
«мімімішний».
Хоча далеко не всі мої
спогади про Німеччину
позитивні, не можна недооцінювати її роль у розвитку людства і Європи
зокрема, на те, що вона
кілька разів, підіймаючись із руїн, ставала однією з найрозвиненіших
країн світу і, звичайно ж,
на її сьогоднішній вплив.
Додому ми їхали трошки
сумні, та вже знайомі
один з одним, отож усі
охочі в автобусі грали з нами в «Мафію». Уся ця поїздка
здається мені прекрасною казкою. Прекрасною незакінченою казкою, адже з групою я спілкуюся дотепер, так
само, як і з сім'єю. Я побачила там сонячні й вітряні електростанції, палаци, замки, зустріла цікавих людей. Спогади залишилися лише найтепліші. Я сподіваюся, що колинебудь знову візьму участь у подібному проекті, адже це
неймовірно весело й пізнавально.
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P.S. Одне із завдань наступного етапу: підготувати
сценку, де позитивний персонаж висловив би свою думку,
негативний - свою, і ОМП або ОЖП - свою, третю. І список із 5 книг. Пам'ятаю, там були «Володар перснів» та
«Аліса в країні чудес». Кумедне завдання. Заздалегідь дали, щоб ми підготувалися. Це вже не «спонтани».
Спогадами ділилася Дарина Литвякова, 10-Б клас
-ШКІЛЬНІ ЗАХОДИ-

Пам'ять жива
Пам’ятаймо героїв, котрі заплатили непомірну ціну за
мирне небо над Україною…
24 жовтня 2017 року
учні нашої школи взяли участь у обласній
патріотично-виховній
програмі «Війна, якої
немає!». Учнівська молодь відвідала виставку «Блокпост пам’яті»,
яку презентували учениці 9 класу Лапко
Аліна та Качкарда Вікторія, та переглянули
фільм
«Аеропорт»,
оборона
Донецького
аеропорту, знятого на основі реальних подій.
Після перегляду фільму учні взяли участь у патріотичному флешмобі «Ми за єдину Україну». Молоді патріоти
зустрілися з батьком загиблого захисника України Миколою Миколайовичем Шанським, головою громадської загиблих воїнів АТО, котрі поклали своє життя в боротьбі з
російським агресором, ми розуміємо: український народ
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платить непомірну ціну за свою незалежність та свободу.
Тож ми не маємо права забути жодну сторінку минулого та
сьогодення - маємо пам’ятати про подвиг кожного загиблого та живого Героя.
Юлія Миколаївна Лапко, заступник директора школи
виховної роботи
-ШКІЛЬНІ ЗАХОДИОдягнімо, друже, вишиванки —
Наш чарівний український стрій.
Не для когось, не для забаганки,
А для себе, вірний друже мій.
В.Дерій
У третій четвер травня в Україні вже традиційно відзначають День вишиванки. Цього року він припав на
17 травня.
У цей день усі
охочі одягли вишиванки на роботу, навчання
чи просто прогулянку. Вулиці
Куликівки в цей
день були переповнені людьми
у вбранні з найрізноманітнішими орнаментами та техніками вишивки. Учні нашої школи, вбрані в національний одяг, також брали
активну участь у заходах, що проводилися в Куликівці з нагоди свята.
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Вишиванка є споконвічним символом українського народу, це національна
святиня, що несе в собі
духовне багатство, мудрість і зв’язок багатьох
поколінь, який не переривається віками. Вишит а
українська сорочка – це
не просто одяг, це справжній оберіг. Ось вам кілька найцікавіших фактів про цей витвір мистецтва, які ви, можливо, не знали.
1.Перші вишивки на території слов’янських країн мали
більш релігійний зміст і оберігали їх власників від зла.
Саме тому сорочки оздоблювали візерунками на рукавах,
комірах, подолі та всюди, де тіло було відкритим. А діткам при народженні дарували вишиту сорочу, аби та оберігала їх від злих духів.
2. Виявляється, вишиванки – один із найдавніших українських атрибутів. Геродот стверджував, що вишивкою був
прикрашений одяг скіфів, які довгий час проживали на
території України. Археологи знайшли на Черкащині зображення чоловіків, одягнених у щось дуже схоже на український національний костюм. Знахідка датувалась 6 ст.
нашої ери. Такі ж сорочки приписувались трипільцям.
5. Першим модником, котрий поєднав вишиванку з буденним одягом став Іван Франко, котрий носив її під піджак
із сучасним вбранням. Саме в такому вигляді письменник
зображений на 20-гривневій купюрі.
6. Кожен регіон України має свою особливу вишиванку,
яка відрізняється від інших технікою та орнаментом. Кожна область може похвалитись унікальними вишитими
сорочками, притаманними тільки їй.
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7. Першу школу вишивки в Київській Русі було створено
ще в ХІ столітті. Її заснувала Анна, сестра Володимира
Мономаха. У ній опановували мистецтво гаптування золотом і сріблом.
8. В Україні є близько
сотні «вишивальних
технік»! Серед найвідоміших технічних
прийомів вишивання
- гладь, хрестик, низь,
мереження, бігунець,
плетіння.
9. Українська вишиванка нараховує близько 300 швів, які
шиються на основі 20 технік.
10. Сорочка завжди вишивалася жіночими руками, а тому
несла сильний емоційний заряд, символізувала добро, любов і вірність. Давнє замовляння наших предків звучало
так: «Якою білою є сорочка на тілі, таким щоб і чоловік до
жінки був». Саме тому дівчата повинні були вишити своєму нареченому
вишиванку
до
весілля.
11.До речі, про
особливе
значення чоловічої
вишиванки, як
символу кохання
розповідає
ще
одна
легенда.
Подейкують, що
чумаки довіряли
прання своєї сорочки тільки одній єдиній дівчині. Іншим до такого сакрального ритуалу
зась. Так чумак підтверджував вірність своїй коханій.
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-НАШІ ВИПУСКНИКИ-

Уже традиційно «Ми» спілкуємося з випускниками нашої школи, цікавимося їх враженнями від
нового етапу життя – студентства.
«Ми» поросили відповісти на такі питання:
-Як проходить твоє студентське життя?
-Що можеш порадити випускникам стосовно підготовки до ЗНО?
Віка Попович
Я навчаюся в НДУ імені
Миколи Гоголя на факультеті
іноземних мов.
Мені подобається моя спеціальність та навчальний заклад .
Порада: правильно виставити
пріоритети під час вступу до
вищого навчального закладу.
До ЗНО готуйтеся ретельно й
не залишати все на березень,
бо не матимете достатньо часу.

Катя Єрченко
Зараз я навчаюся в Київському національному торгівельно-економічному університеті.
Мені подобається навчальний заклад. У ньому сучасний
інтер'єр, активне студентське життя, яке не дасть сумувати,
чудові викладачі, які завжди йдуть на зустріч, та не дуже
складне навчання порівняно з іншими вишами. Своїм студентським життям я ще не зовсім можу похизуватися, бо в
мене воно було поки коротким. Два з половиною місяці я
провела в щоденних репетиціях до «Дебюту першокурсника», проте витратила час не даремно, адже ті емоції, які я
пережила, запам'ятаються на все життя.
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Чи важко вступити до
КНТЕУ? Правильно дати відповідь на це запитання я не зможу.
Бо все залежить від обраної вами
спеціальності та від результатів
ЗНО не лише ваших, а й абітурієнтів, які падають свої заявки на
цю спеціальність. Також багато
залежить від правильно розставлених пріоритетів. Особисто я
вступила туди, куди хотіла, але
стільки сліз і переживань, як у період вступу, ще ніколи не було в
моєму житті.
Хочу побажати випускникам удачі, бо вона їм знадобитися. І можу
сказати, що ЗНО складати не складно. Складно до нього
готуватися. Потрібно вперто вчити і вірити у свої сили та
зрозуміти, що важливо не те, як здав ЗНО ти, а те, як здали
його інші порівняно з тобою.
Маша Рудамьоткіна
Можу з упевненістю
стверджувати, що вступила
я до найкращого ВНЗ країни, адже сама відчула це.
Матеріально-наукова база
мого вишу, як на мене, функціонує на найвищому рівні.
Навчанням я задоволена, із
кожною лекцією та семінарським заняттям дізнаюся багато цікавого.
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Студентське життя цікаве, повне нових вражень, перед
тобою відкриваються нові горизонти безмежних можливостей, які ти прагнеш використати сповна. Моя шкільна
мрія здійснилася, тож бажаю успіхів абітурієнтам у виборі
майбутньої професії.
Які поради можу дати 11-класникам? Учіться, а головне, не хвилюйтеся перед ЗНО, бо хто б що не казав, це
звичайний іспит для перевірки ваших шкільних знань.
Владислав Момот
Навчаюсь в НТУУ КПІ ім. Ігоря Сікорського на спеціальності «Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології». ВУЗ просто шикарний, я очікував набагато менше, аніж отримав. Чудово все: від викладачів до студентського життя, яке просто неперевершене. По-перше, велика
перевага КПІ те, що весь ВУЗ знаходиться на території 12
гектарів. Щоб ви уявили, у нас навчається 28000 студентів.
Це мінімум за останні роки, для КПІ нормальна цифра - 35
-40тисяч. Це невеличке місто посеред Києва. На території є
все: великий спорткомплекс, нічний клуб, бар. Після пар я
займаюся громадською діяльністю: вирішую певні нагальні
питання факультету, а то й займаюся проведенням
«Містера» факультету в нічному клубі. Чи важко було вступати? Є трохи «толку» в голові - не важко, «шалтайболтай»
- важко)). Поради? Менше слухайте те, що вам нав'язують
про жахи ЗНО. Воно не таке вже й складне. Підготуватися
до нього за рік можна спокійно. Найголовніше – знати, чого ти насправді хочеш!
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-ЕКСКЛЮЗИВНЕ ІНТЕРВ'Ю-

Спортивне життя школи
Тема спорту завжди актуальна й цікава, адже це
здоров'я, сила та гарний настрій. Саме тому «Ми» вирішили поцікавитися, які ж спортивні плани хоче втілити в життя цього року Віталій Григорович Бугай.
- Віталію Григоровичу, які змагання ви хочете
провести у цьому році?
-У цьому навчальному році змагань буде дуже багато. По-перше, шкільні змагання. По-друге, районні змагання з міні-футболу, футболу, волейболу, настільного тенісу, баскетболу, легкої атлетики . Також плануємо провести
нові
види
військово-патріотичних
змагань
(«Козацький гарт», «Джура», «Сокіл»). Також відбудуться
обласні чемпіонати серед хлопчиків старшої та молодшої
вікових груп.
-Які плани на майбутнє стосовно жіночої команди
з футболу?
-Головне завдання мені як тренеру поставила обласна федерація футболу: дівчаток підготувати для збірної
області. Уже в цьому році Романенко Катерина брала участь у всеукраїнських змаганнях, де зайняла друге місце,
також готується до змагань Янок Вікторія.
-Чому ви вирішили створити жіночу команду з
футболу?
-Чернігівська команда «Юність» запропонувала мені
створити жіночу команду з футболу. Я погодився, тому
що футбол - це перспективний вид спорту. Наша команда
вже другий рік поспіль займає призові місця на області.
-Які ще нестандартні рішення ви хочете втілити в
життя?
-Ми вже втілили одну з наших мрій в життя - баскетбол для хлопчиків, а також у цьому році хочемо провести
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районні змагання серед дівчаток з баскетболу та волейболу.
-Які змагання ви вже провели?
-Ми вже провели обласні змагання з футболу, районні
змагання з міні-футболу, веселі старти.
«Ми» бажаємо нашим спортсменам та їх вчителю
подальших перемог та втілення задумів!
Із учителем спілкувалися
Катя Зеленська та Настя Чернецька, 9-Б клас
-ТВОРЧІСТЬ НАШИХ УЧНІВ-

Помилуйтеся малюнками Каті Давиденко!
«Я малюю, скільки себе
пам’ятаю. За допомогою олівця я можу перенести на папір будь-що:
фантастичні пейзажі, дивовижні образи різних
уявних персонажів, героїв книг, фільмів. Малювання приносить мені
естетичне задоволення.
Саме з живописом я б
хотіла пов’язати своє подальше життя».
20
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-НАШІ ВИПУСКНИКИ-

Шкільні роки зробили з нас справжню
дружню родину
Ще крок. Ще день. Ще мить.
І кожен з нас до мрії полетить.
Прозвучить останнього дзвоника клич.
І розтануть у пам’яті десятки рідних облич.
День за днем проходить усе швидше й
швидше, от-от, і всі
ми закінчимо школу
й підемо далі, у доросле, а може, ще й
не зовсім, життя.
Хтось - у коледж,
хтось - в університет, але можу сказати точно, що кожен
знайде свій шлях,
свою власну стежку до щастя. Щодо щастя, то мені його
одинадцять років дарувала рідна школа. Було багато, звісно, і тяжких моментів, поразок, невдач, але набагато більше я пережила світлих, прекрасних моментів із моїм класом. Із кожним з них я знайома з шести років.
Пам’ятаю їх ще зовсім крихітками. Пам’ятаю всі наші забави, жарти, захоплення…Гру картками з Черепашками-ніндзя, битви палицями надворі, ковзанку біля школи взимку, купання на Десні в пришкільному таборі.
Усі наші прізвиська: парижанка, квадратний, шуба, чіта і
т.д. Для когось це здаватиметься безглуздим, але для нас
це створювало неповторний шарм справжнього життя.
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Ми всі насправді дуже різні, у кожного з
нас свої інтереси: від вболівання
за
«Барселону» по
п’ятницях до манікюру по суботах. Хтось любить малювати,
хтось - читати,
співати, займатися спортом. Ми маємо різні музичні вподобання: від репу до шансону. Маємо різні життєві позиції. Різний стиль життя. Але незважаючи на це, шкільні
роки, особливо у старших класах, зробили з нас справжню дружню родину, у якій кожен підтримує іншого, хвилюється, оберігає й захищає.
Я люблю кожного з вас і знаю, що без вас моє життя
ніколи б не було таким яскравим, щасливим і цікавим. Кожного дня з одного дому приходила в інший дім – у школу. Від одної сім’ї - до іншої.
Отож, я дуже хочу вірити й сподіваюсь, що як би
життя нас не розкидало по світу, ми завжди матимемо можливість, а головне - бажання просто зустрітись і побути
разом. Для мене ви всі назавжди залишитесь найтеплішим спогадом у житті, частинкою мого серця.
Юля Баглай, 11 клас
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-ПОСМІХНІТЬСЯ -

Анекдоти «з-під парти» - шкільний гумор
звідусіль

Учитель біології розповідає про комаху, яка живе тільки
один день. Із останньої парти голос:
- От лафа! Усе життя день народження!
***
Учитель:
- Якби я тепер, скажімо, почав прокопувати звідси Землю
наскрізь, де б опинився, Грицю?
Гриць:- У божевільні, пане вчителю...
***
Урок географії в українській школі...
Учитель:
- Запам'ятайте, діти: Лондон, Париж і Берлін знаходяться
на правому березі
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Дніпра, а Токіо і Пекін - на лівому..
***
Учитель викликає учнів до дошки. Двійко ледарів перелякалися й сховалися під партою. Учитель це помітив і говорить:
— Гей, ви, вилізайте! Сховатися вирішили?
— Та ні, ми тут ручку впустили, то й піднімаємо її.
— А чому вдвох?
— Та страшенно важка...
(Польща)
Тату, поганяй слоників.
— Мері, вже запізно, слоники хочуть спати.
— Т-а-а-т-у...
Батько зітхає й бере трубку:
— Черговий частини? Говорить полковник Джонсон. Підняти за тривогою першу роту й тричі навколо частини у
протигазах.
Дівчинка біжить до вікна.
— Слоники, любі слоники!
(США)
На уроці математики учитель написав на дошці: «4:4».
— Хто скаже, що буде?
Джан випередив усіх:
— Нічия, пане вчителю!
(Індія)
— Покажи, будь ласка, де розташована Франція.
Учень безпорадно веде указкою по карті в районі Китаю.
— Ти що, не знаєш, де Франція?
— Та знаю — десь у Парижі...
(Філіппіни)
— Джефрі, яка з книжок тобі найбільше подобається?
— Батькова, чекова.
(США)
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-ЗДОРОВ'Я НЕ КУПИШШум – небезпечно для життя!
Шум – це хаотична сукупність різних
за силою й
частотою
звуків,
що
заважають
сприйняттю
корисних сигналів і негативно впливають на людину.
Звук характеризується інтенсивністю, що вимірюється у децибелах (дБ), і частотою, яка вимірюється у герцах (Гц). Людина може чути у діапазоні частот 20-20000
Гц. Якщо значення гучності звуку (інтенсивності) перевищує 60 – 80 дБ, то такий шум уже може шкідливо впливати на здоров’я людини: підвищувати кров’яний тиск, викликати порушення ритму серця, створювати значне
навантаження на нервову систему, впливати на психічний стан особи. Дуже сильний шум (понад 140 – 180
дБ) може викликати розірвання барабанної перетинки.
У даний час учені багатьох країн світу ведуть різноманітні дослідження з метою з’ясування впливу шуму на
здоров’я людини. Дослідження показали, що шум завдає
суттєвої шкоди здоров’ю людини.
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Кожна людина сприймає шум по-різному. Багато
чого залежить від віку, темпераменту, стану здоров’я, оточуючих умов. Деякі люди втрачають слух навіть після короткого впливу шуму порівняно збільшеної інтенсивності. Постійна дія сильного шуму може не лише негативно
вплинути на слух, але й викликати інші шкідливі наслідки – дзвін у вухах, запаморочення, головний біль, підвищення втоми, зниження працездатності.
Організм людини проти шуму практично беззахисний. Лікарі говорять про шумову хворобу як про наслідок
впливу шуму із переважними поразками слуху і нервової
системи. Шумове забруднення міст зменшує тривалість
життя людини на 8-12 років.
Від впливу шуму організм людини захисної реакції
не має. Негативний вплив шуму на організм порівнюють
із впливом радіації – вони однаково непомітні для ока і
однаково небезпечні для організму.
Зменшення рівня шуму покращує самопочуття людини і підвищує продуктивність праці. Із шумом необхідно боротися як на виробництві, так і в побуті. Тиша потрібна людям так само, як сонце і свіже повітря.
Треба пам'ятати, що наш звуковий комфорт залежить від нас самих.
Уміння дотримуватися тиші – показник культури людини і її доброго ставлення до оточуючих.
Лідія Анатоліївна Бойко, учитель основ здоров’я
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-СТОРІНКА ПСИХОЛОГА-

Увага! Залежність учнів
від комп’ютера
Зростає чисельність дітей і
підлітків із психічними розладами та психологічними порушеннями, спричиненими надмірним захопленням комп'ютерними іграми.
Ліків від комп’ютерної залежності поки що не винайшли.
Медики наполягають на тому,
що віртуальний світ викликає
таке ж звикання, як азартні ігри або наркотики. В Україні
є тільки одне клінічне відділення. Але, як показує практика, пацієнтів з діагнозом «комп’ютерна залежність» із кожним роком стає дедалі більше. Віртуальна залежність –
це хвороба.
Діти присвячують цілі години комп’ютерним іграм. Що,
як підтверджує німецький психолог Флоріан Ребайн, погіршує успіхи в школі. "Є різні тези, чому так відбувається.
Класична: втрата часу. Тобто на виконання домашніх завдань елементарно не залишається часу. Ще одна, нині
дуже актуальна теза – це так зване дисфункціональне використання сучасних медіа, яке призводить до того, що
для дітей на перший план виходять їхні успіхи в комп’ютерних іграх, а успіхи в школі стають другорядними. І діти припиняють сумлінно вчитися, бо школа вже не грає
для них важливу роль", - каже Ребайн.
Головні ознаки початку залежності:
— небажання залишити роботу або гру на комп'ютері;
—роздратування через вимушені відволікання;
— нездатність або небажання сплану-вати заздалегідь кі30

нець роботи або гри на комп'ютері;
—надмірні грошові витрати на постійне оновлення програмового забезпечення та пристроїв комп'ютера;
— нехтування домашніми справи, навчанням;
— нехтування власним здоров'ям, гігієною й сном на користь спілкування з комп'ютером;
— готовність задовольнятися нерегулярним, випадковим
харчуванням, не залишаючи комп'ютера;
— відчуття емоційного піднесення під час роботи або гри
на комп'ютері;
— зловживання кавою та іншими психостимуляторами;
— обговорення комп'ютерної тематики з усіма, хто хоча б
трохи розуміється на цьому.
Необхідно зауважити ще одну особливість взаємодії дитини з комп'ютером.
На відміну від занять спортом або рухових ігор, грати з
комп'ютером можна набагато довше, оскільки фізичне навантажен-ня на м'язи тіла мінімальне, й відчуття втоми, яке
сигналізує про вичерпаність сил, з'являється значно пізніше, ніж під час гри, наприклад, у футбол. У результаті через відсутність своєчасних сигналів від м'язів надмірне навантаження
комп'ютерною
діяльністю,
Інтернетвзаємодією або ком-п'ютерними іграми призводить до перевантаження мозку, зору, хребта, підвищення артеріального тиску, що негативно впливає на психіку дитини. У дорослої людини домінуючим є механізм відходу від реальності, оскільки у неї частіше, ніж у молоді, виникає потреба подолати стресовий стан, а комп'ютерні ігри, за умови дозованого застосування їх, можуть бути чудовим психотерапевтичним засобом. І, навпаки, у дітей і підлітків домінуючим є механізм прийняття ролей, оскільки, приймаючи на себе ролі комп'ютерних персонажів, вони здійснюють
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найважливішу для свого психічного розвитку пізнавальну діяльність.
Таке розуміння механізму формування комп'ютерної залежності дозволяє пояснити поведінку підлітків, коли вони, не маючи доступу до комп'ютера, стають замкне-ними
й роздратованими, тими нервовими хлопчиками, котрих
має на увазі Ф. Василюк.
Треба зауважити, що повноцінному психічному розвитку
дитини загрожує саме надмірне захоплення комп'ютером,
незалежно від того,
чи є вже залежність,
чи ще її немає. Тому
можливі небажані
наслідки взаємодії
дитини з комп'ютером
слід
враховувати з самого
початку її знайомства з ним.
Проте відгороджувати дитину від комп'ютера — це неприпустима помилка,
оскільки він є частиною майбутнього, в якому дитині доведеться жити. По-перше, це загальмує її освіту, подруге, суттєво знизить її статус серед ровесників, більшість
із яких цим пристроєм користується. Необхідно виховувати
в дитини правильне ставлення до комп'ютерної техніки й
комп'ютерних розваг зокрема.
Як же запобігти небажа-ним наслідкам надмірного захоплення дітей комп'ютером?
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Батькам, насамперед, треба критично ставитися до
цінності недозованого перебування дитини за комп'ютером.
Активна діяльність: хобі, що потребує уваги й спритності,
читання книг, відвідування театрів та музеїв, мандри в екстремальних умовах, зустрічі з цікавими людьми.
Залучення до активних дій — походи, футбол та інші рухові ігри, які є не тільки розвагами, але й тренують тіло та
нормалізують психічний стан. Спілкуванню з комп'ютером
корисно також створювати противагу мистецькою діяльністю. Завдяки їй у дитини розвиваються найважливіші якості: здатність до сприйняття реального світу й власні творчі
здібності.
Бажано щоб ознайомлення дитини з комп'ютером відбувалося під керівництвом фахівця, який має не лише розвивати здібності дитини, але й навчити її необхідних правил безпеки. Однак при цьому не зменшується роль батьків
у нагляді за процесом входження дитини в комп'ютерний
світ, адже, як правило, це відбувається вдома й у платних
комп'ютерних клубах.
Противагою виникненню комп'ютерної залежності є
розвиток у дитини самоконтролю. Батьки мають допомогти
дитині крок за кроком виховувати внутрішню волю, щоб у
подальшому зростаюча людина відчувала себе господарем
комп'ютера, а не навпаки. Із цією метою необхідно навчити
її пла-нувати тривалість комп'ютерної діяльності. Для цього можна, наприклад, запропонувати дитині регулярне
виконання таких вправ:
- призначити собі термін закінчення гри, по завершенні
якого, незалежно від етапу гри, обов'язково вимкнути пристрій;
- заздалегідь визначити початок спілкування з комп'ютером і ввімкнути його тільки тоді, коли цей момент настане.
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у дитини потрібно формувати розуміння ролі та місця інформаційних засобів у житті, навчити її сприймати комп'ютер як засіб для здійснення власної творчості. Це може бути: малювання за допомогою комп'ютерних програм, заняття фотографією, літературна діяльність, робота з різноманітними пізнавальними системами, програмування тощо.
під час дозвілля, за умови дозування й нерегулярності, можна дозволяти дитині пограти в комп'ютерні ігри. Проте,
якщо формувати в дитини інтерес переважно до інформаційних систем та розвивальних ігор, а не ігор, які засновані на емоційному збуд-женні й спричиняють заглиблення у віртуальну реальність (різного роду автогонки, зоряні ігри тощо), то психічний розвиток дитини відбуватиметься й під час дозвілля.
Отже, людство все більше занурюється в комп'ютери й
комп'ютерні мережі, і з кожним днем збільшується кількість людей, особливо дітей, які потрапляють у психологічну залежність від комп'ютерної діяльності. Це сучасна
проблема. Науковці різних галузей мають об'єднатися для
вивчення обговорюваного явища. Але батьки, педагоги,
шкільні психологи вже зараз мають впливати на дітей, щоб
уникати негативних наслідків цієї взаємодії, щоб цей сучасний технічний винахід на ім'я «комп'ютер» дійсно сприяв розвитку дитини, а не гальмував його.
Психолог школи Динник Т.А.

34

Антистресовий символ мудрості!
Уперед за олівцями!
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