
 

Хто 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. 

Омар Хайям. 

Журнал Куликівської школи #10 2007 р. 



 

Погляд дитини… Проникливий, відкритий, допитливий. І та-
кий промовистий! Скільки в ньому нестримного бажання пі-
знати цей незбагненний світ, усе побачити, відчути, осягнути. 
Так і хочеться, дивлячись у ці світлі, чисті дитячі очі, вигукну-
ти словами О.С. Пушкіна, які він колись адресував своєму си-
нові:  

Да будут ясны дни твои, 
Как милый взор твой ныне ясен. 
Меж лучших жребиев земли 
Да будет жребий твой прекрасен!  

Черній Юля 1-А клас. На першому в житті уроці.  
Фото Чави С.А. 
 

Учителю! Доля цієї дитини й сотень тисяч таких, як во-
на, у твоїх руках. Ти навчиш цю дитину мислити, відчу-
вати, берегти свою честь і гідність. Дитина вірить тобі! 

МИ всіх вітаємо з початком нового навчального року і 
з випуском ювілейного 10 – го номера нашого журналу!   



 

«МИ» пишемо про вас і для вас!  
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І знову, привіт! Я дуже рада, що ви читаєте наш юві-
лейний номер журналу "Ми"! Уявіть собі, у вас у руках – 
десятий випуск! А я пам'ятаю, як робився перший номер. Які 
"Ми" були недосвідчені! А зараз почуваємося справжніми 
журналістами! Коли "Ми" тільки починали, про нас ніхто не 
знав, а зараз "Ми" найкращі в районі, та й в області не на 
останньому місці. "Ми" – не тільки на папері, а й в Інтерне-
ті. 

 Отож, вітаю редколегію, наших керівників, чита-
чів і всіх-всіх, хто просто чув про "Ми", з цим досягнен-
ням, з ювілеєм! З Днем народження, "Ми"!  

Юля Зеленська, 11-А 
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Над ювілейним номером 

журналу працювали 

Члени студії журналістів-аматорів   

(керівник Л. А. Грінченко)  

   

Дизайн титуль-
ної сторінки 

О.С. Зеленський 

Комп’ютерний 
набір: 

Ю.Зеленська, 
М. Трейтяк, 
Я. Дорохова,  
М. Повозник, 
С. Гнилуша , 
С. Дорошенко, 
П. Бугай, Н. Коновалов, 
К. Чава, А. Ковальова, 
Ж. Білошенко, 
О. Долиненко. 

Верстка,  
дизайн 

О. С. Зеленський, 
О.П. Пилипенко, 
Н. В. Литвякова. 

Фоторепортажі О. С Зеленський, 
С. А. Чава. 

Редактор Юлія Зеленська 
Шеф-редактор Л. А. Грінченко. 

МИ вітаємо вчителів с.2 

МИ відмічаємо свято врожаю с.10 

МИ обираємо професію с.9 

МИ подорожуємо с.14 

МИ філософствуємо с.16 

МИ творимо с.18 

МИ удосконалюємо свою 
мову 

с.19 

Ми перемагаємо с.20 

МИ радимося з психологом с.22 

МИ дбаємо про здоров’я с.25 

МИ жартуємо с.27 

 

Читайте в номері: 

Економте час – читайте афоризми. Їх ви знайдете також на сторінках нашого журналу.  
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Мабуть, усім відомо, 
Що вчитель підсвідомо, 
Про відпочинок мріє, 
Його надія гріє, 
Що знайде він годину 
Для себе, для родини, 
Що скоро( може, завтра...) 
Він піде до театру, 
А перед сном, хоч в ліжку, 
Він почитає книжку... 
А вранці, після кави, 
Було б йому цікаво- 
Ви тільки не дивуйтесь- 
В спортивне одягнутись 
І мчати, щоб аж жарко 

Доріжкою по парку, 
А потім - ще й зарядка, 
Здоров’я щоб в порядку 
Було на довгі роки. 
Коли б не ті уроки... 
Без них він не існує. 
Без учнів він сумує, 
І навіть ті, мучителі, 
Теж любі для учителя, 
І на дозвіллі знову 
Про них усі розмови. 
Що за професія така? 
Нервова начебто й важка, 
А ти без неї-вже не ти. 
Дзвінок. Час на урок іти. 
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Учительська професія складна контрастами. Кожному хоро-
шому вчителю знайомі сльози радості від душевного резонансу з 
учнями та їхніми батьками, від їхньої вдячності. Але й знайомий 
біль розчарувань від недовіри, нерозуміння, невдячності. 
І треба мати щире серце, оптимізм, відчуття відповідальності 

за майбутнє свого суспільства, велику любов до дітей, щоб, дола-
ючи негаразди, розчарування, йти до школи з теплою усмішкою, 
з вірою у своїх колег, учнів, у світле майбутнє нашої Батьківщи-
ни. 
Редакція журналу "Ми" - колишні й нинішні учні - бажають 

вам, наші любі вчителі, щоб святкування Дня вчителя - світлого 
осіннього свята - зігріло вас теплом людських сердець і надихну-
ло на вірне й святе служіння дітям.  

Редакція журналу "Ми" 

Дорогі наші вчителі! 
Щиро вітаємо вас із професійним святом – Днем учителя. 
Бажаємо щастя, якого завжди не вистачає, здоров'я, яке ніколи не заважає, успі-

хів – вони не у важкість, удачі – вона приносить радість. 
Ми не завжди буваємо слухняними, чесними і ввічливими, але завжди ви пов-

чаєте нас, не просто повчаєте, а наділяєте нас великими знаннями. Ми завжди раді, 
коли ви приходите на урок. Тому хочемо, щоб ви навчали нас і наших дітей. 

Щиро вам дякуємо й хочемо, щоб слово Учитель писали з великої літери. 
Учні 6-В кл. 

УЛЮБЛЕНА ПРОФЕСІЯ  

Вірш знайшла,перечитавши купу журналів, 
Оля Срібна, 6-А клас 



 

Сьогодні  ваше свято, 
Ми вас вітаєм всі, 
Здоров’я вам бажаєм, 
Бажаєм від душі. 
Щоб ви були веселі 
Й усміхнені завжди,  
Бажають всі дорослі 
Ну і, звичайно, ми! 
Щоб смутку ви не знали, 
Ні горя , ні біди, 
Й до школи поспішали, 
На крилах  летючи! 
Летить , кружляє листя 
Червоне, жовте, буре, 
Це осені намисто 
Землі впаде на груди! 

Птахи вже відлітають, 
І зорані поля, 
Річки вже застигають, 
Та засина земля. 
Природа завмирає, 
Щоб на весні ожить,  
Людина так не може, 
Їй треба жить – творить! 
Живіть, творіть, працюйте, 
І сійте знань зерно, 
Ліпіть, учіть, будуйте, 
Ми з вами за одно! 
Врожай не за горами, 
Пожнемо разом ми, 
Хай Бог додасть вам сили 
І вічної снаги! 
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ПРИВІТАННЯ 

Привітання від Алли Старчак та Ірини 
Борисенко з 6-А кл. 
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***  
Яке це щастя – на урок іти, 
 Як на побачення. 
 І скільки років викладаєш ти, 
 Не має значення. 
 В твоєму серці хвилювання вир: 
 Як зацікавити? 
 Щоб в кожнім слові-доброта і мир. 
 Щоб не злукавити, 
 Так розповісти,щоб забило дух 
 Словами чистими. 
 Щоб – тільки правду, щоб почався рух 
 Думок до істини. 

Дарунок учителям  
 від учениці 6-А класу Юлії Дідовець. 

Хороший учитель може навчити 
інших навіть тому, чого сам не вміє  

Т. Котарбинський 



 

ний клас. Моїй мамі подобається 
працювати в школі. Ще з дитинства 
мріяла вона стати вчителькою. Моя 
мама дуже розумна. Коли я  чогось 
не розумію в домашньому завданні, 
то мама обов'язково допоможе. Я 

бачу, як їй важ-
ко: домашні 
турботи, підго-
товка до уроків. 
Тому ми з бра-
тиком Денис-

ком намагаємося завжди допомагати 
мамі, щоб вона хоч трошки відпочи-
вала. Моя мама – унікальна! 

Я рада, що вона вчителька. Я її 
дуже люблю! 
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МОЯ МАМА – УЧИТЕЛЬКА 

Матуся – найцінніший і найдо-
рожчий скарб для кожного з нас. 
Ніхто так, як вона, не зігріє, не при-
голубить, не пожаліє у важку хвили-
ну. Моя мама – найкраща у світі 
мама, най-
краща вчи-
телька. 
Звуть її Лю-
дмила Васи-
лівна. Вона 
викладає рідну мову й літературу. 
Про цю професію мама мріяла з ди-
тинства й зараз дуже щаслива від 
того, що працює вчителем. Вона 
дуже лагідна, спокійна, добра люди-
на, вміє любити й поважати кожно-
го. Мама виховує, учить жити, дося-
гати мети, застерігає від помилок, 
направляє, допомагає. Її усі поважа-

ють, бо вона ні 
на кого не кри-
чить, намагаєть-
ся допомогти 
кожному. Вона 

втомлю-
ється на 
роботі, 
але ніко-
ли не 
втрачає 

оптимізму, не 
перестає отри-
мувати радість 
від своєї важкої роботи. 

Хай буде завжди світлою твоя 
дорого в житті, мамо! 

 
Вікторія Пилипенко , 

10-Б кл. 

Учитель! Скільки треба сил, 
Щоб навчити нас усіх, 
І терпіння, і бажання, 
І надії, і сподівання. 
І нехай тільки посмішки й квіти 
Бачить учитель на своєму шляху  

Ми знаємо, що 
вчитель – це дже-
рело мудрості. 
Скільки дітей ви-
водить він у вели-
кий світ! Скільки 
з д о -
ров 'я, 
праці, 
с т а -
рання 
вкла-
дає в кожну дити-
ну. А скільки по-
милок виправляє в 
нашому житті! 

Учитель віддає кожному учню мале-
ньку часточку своєї душі, свого сер-
ця. 

Моя мама теж учителька. Вона 
ще й класний керівник. У неї випуск-

Софія Коса, 
6-Б клас 

Хто вміє – робить, хто не вміє – учить 
інших, а хто не вміє й цього – учить 
учителів     
   Л. Пітер 

Професія учителя дає пожиттєву гаран-
тію від викрадення з метою викупу  

Ст. Моцарський 



 

Моя мама працює вчителем у Грабів-
ській школі. Дуже старанно виконує 
свої обов'язки вчителя, завжди з раді-
стю їде на роботу. Мама хоче, щоб 
діти, яких вона виховує, стали чесни-
ми й добрими людьми. Мама дуже 

Професія вчителя 
дуже почесна. Його 
праця – це людиноз-
навство. Він увесь час 
спілкується з школя-
рами, їхніми батька-
ми, своїми колегами. І 
важливо, щоб після 
такого спілкування до 
вчителя знову й знову 
поспішали люди. Пе-
дагог постійно вико-
ристовує у своїй праці 
щось нове, бо кожна 
людина – це мікрос-

віт, неповторний, особливий. Результати 
праці вчителя з'являються не- швидко. 
Може пройти декілька років, а може, й 
десятки літ… 

А в моєї мами подвійна відпові-
дальність – вона й мама, і вчителька. А 
щоб бути  мамою й вчителькою одночас-
но, потрібно мати вдвічі більше витрива-
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Вікторія Корявець,  
6-А клас 

Моя мама – учите-
лька хімії. Мені не 
дуже подобається, 
що мама працює в 
школі, в якій учуся 
я. 
    Про мої погані 
оцінки і вчинки ма-
ма дізнається зразу 
ж, нічого не прихо-

ваєш. А ще мені не подобається, що 
якщо ти учительська дитина, то обов'я-

Дарина Башта, 
6-А клас 

Так схожа на матусю учителька моя – 
Така ж привітна і така ласкава, 

Я жити в неї вчуся, горнусь до неї я, – 
Вона країни знань зоря яскрава. 

І світить нам, і гріє, і розуму навча, 
Ми всі її любов'ю обігріті, 

І хлопчик неслухняний, і лагідне дівча – 
Бо ми для неї найдорожчі в світі. 

Надя Кузуб,  
6-Б кл. 

терпелива, любить 
дітей, знаходить 
радість від спілку-
вання зі своїми уч-
нями.  
    Любіть і шануйте 
вчителів. Вони ж 
творять добро.  

зково повинна бути відмінницею. Але 
я стараюся й розумію, що професія 
вчителя благородна й дуже потрібна. 
Це велика честь – навчати. За це я по-
важаю всіх учителів і, звичайно, свою 
маму. Я схиляю голову перед учителя-
ми за їхнє терпіння, витримку, за вмін-
ня зрозуміти учнів і знайти з ними спі-
льну мову. 

лості, наполегливості, приділяти 
більше часу не тільки учням, а й 
своїй дитині, розуміти її. Я свою 
маму знаю як добру, чуйну, лагідну 
людину. Буває, що матуся прихо-
дить із роботи додому втомленою, 
але, незважаючи на це, вона знахо-
дить час для своєї сім'ї. Хоча  мені 
хотілось би, щоб його було більше, 
щоб ми могли більше відпочивати 
на природі, обговорювати цікаві 
новини, готувати щось смачненьке. 
Але що ж поробиш, така в мами 
професія. Вона потребує багато ча-
су. 
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Вони обрали професію батьків 

1. Коли ми, старшокласники, стали пе-
ред вибором: ким бути?– за мене всі 
відповіли (друзі, вчителі, знайомі): 
«Ну, звичайно, вона буде вчителем!» 
На що я з упертістю підлітка заявила: 
«Буду ким завгодно, лише не вчите-
лем.» І з острахом пішла підкорювати 
приймальну комісію комерційного 
вузу… І лише завдяки мудрості, педа-
гогічній майстерності, такту й не 
знаю й досі, якій саме стратегії моїх 
батьків (без жодного тиску з їхнього 
боку) я з гордістю стала студенткою 
ЧДПУ. А спеціальність обрала саме 
цю, бо перш за все, у людях ціную 
розум, вихо-
ваність і неор-
динарність  

2. Про це не 
думала. Мрія-
ла, з дитячою 
наївністю, що буду шити ексклюзивні 
речі, щоб виділятися в натовпі. 

3. Для батьків, скільки б нам не було 
років, ми завжди залишаємося дітьми. 
А йдучи коридором пліч-о-пліч із 
кимось із батьків, все-таки не можу 
подавити пихату дитячу гординю, 
адже вони в мене найкращі!  

4. Ні, бо подобається своїми знаннями 
ділитися з учнями, навчати ще когось 
тому, що вмію сама. Але інколи мені 
сниться, що я художник-модельєр, 
стиліст-візажист або дизайнер інтер’-
єру; знаю багато-багато всього й живу 
далеко-далеко звідси. 

5. Дуже хочу, щоб у моєї дочки до за-
кінчення школи була мета. Сформова-
на, омріяна, усвідомлена. І, незважаю-
чи на те, яку професію дочка обере, 
хотілося б, щоб вона була розумною й 

сильною, як ді-
дусь, і водночас 
гарною й розум-
ною, як бабуся.  

Напередодні Дня учителя ми вирішили 
взяти інтерв’ю в тих учителів, які обрали  
професію своїх батьків – учителів. Їм були 

задані такі питання:  

1. Яку роль відіграв приклад батьків-учителів у виборі вашої профе-
сії? 

2. Чи не лякало вас те, що «домашні завдання» доведеться виконувати 
все життя, адже ви бачили, як багато часу ваші батьки сидять за 
книжками? 

3. Чи почуваєте ви себе знову дитиною, проходячи шкільним коридо-
ром повз маму (тата)? 

4. Чи не шкодуєте ви про свій вибір? 
5. Чи бажаєте такої ж долі своїм дітям? або Чи хотіли б ви, щоб ваші 

діти стали вчителями? 

Алла Володимирівна Скоромець  

Учительство – не втрачене мистецтво, але 
повага до вчителів – утрачена традиція   

 Жак Борзен 
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Сім’я Скоромців 

Володимир Олександрович 

Ольга Степанівна 
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Олена Миколаївна Тарасенко 

1.  Бути вчителем – не зовсім те, про 
що я мріяла, навчаючись у 
Київському університеті Т. Г. Шев-
ченка, адже це не педагогічний вуз. 
До того ж батьки не наполягали на 
педагогічній освіті.  

2.  Як я вже казала, професія педагога 
не була моєю кришталевою мрією, 
тому, звичайно, «вічним учнем», як 
мої батьки, бути не хотіла. 

3. Ні, мабуть, уже дуже багато часу 
минуло.  

4. Тепер я розумію чому. Треба мати 
покликання, щоб праця вчителя 
приносила задоволення і йому са-
мому, і учням. Отримати знання, 

навчившись чомусь самому, – це не 
так і важко, а ось навчити інших – це 
досить складно, тут потрібна 
майстерність, досягнути якої дуже 
важко, і не всім удається. Але до цьо-
го треба йти, треба докладати зусилля 
– це зрозуміло. Якщо вибір професії 
зроблено й не дуже вірно, треба нама-
гатися робити все так, щоб оточуючі 
цього не помічали, а тим більше, не 
страждати від цього. 

5. Якщо це буде дійсно їхній вибір, 
серйозне захоплення, покликання, то 
чому б ні. «У кожного своя доля і свій 
шлях широкий»(я часто згадую ці 
рядки). 

– я бачу колегу, наставника й 
керівника, який може поділитися 
досвідом і допомогти в скрутну хви-
лину. 

4. Кажуть, що учитель – це покликання 
святіше за всі покликання, бо створює 
буття. Тому я не шкодую. Здається – 
це справді моє. 

5. Кожна людина мріє, щоб її діти жили 
краще за неї. У наш час є багато 
професій, які приносять і моральне, й 

матеріальне задо-
волення. Та якщо 
мої діти захочуть 
обійти освітянську 
ниву, я заперечува-
ти не буду. 

1. Математику я люблю з раннього ди-
тинства. Цю любов прищепили мені 
мої батьки. А взагалі, дивлячись на 
них, я зробила висновок, що вчителі – 
це чесні, порядні, розумні, 
інтелігентні, працьовиті й 
наполегливі люди. У 16 років мені 
хотілося бути саме такою. Тому після 
школи я, не вагаючись, пішла до 
педінституту 

2. Ні. Адже, щоб учити інших, треба 
самому 
постійно по-
повнювати 
арсенал знань. 
Я це чудово 
розуміла. 

3. Дитиною по-
чуваю себе в батьків удома, а в школі 

Лілія Володимирівна Гнилуша  

Щоб бути хорошим викладачем, 
потрібно любити те, що викладаєш, і 
любити тих, кому викладаєш  

В. Ключевський 
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Тарасенко Микола  
Кирилович 

Тарасенко Олена  
Миколаївна 

Тарасенко Варвара  
Михайлівна 
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1. Дуже велику. Я росла в сім’ї педаго-
гів. Коли мене ні з ким було залишити 
вдома, батьки по черзі забирали на 
свої уроки. І тому, в 5-6 класі я вже 
розуміла значення слів «педагог», 
«політзаняття», «агітбригада». Назви 
хімічних елементів вивчила раніше, 
ніж таблицю множення. А головне – 
бачила, з якою повагою люди став-
ляться до моїх батьків, і це було вирі-
шальним фактором у виборі професії. 

2. Не лише вчителі виконують «домашні 
завдання». Лікарі часто вдома пишуть 
історії хвороб, бухгалтери – готують 
звіти. Кожна професія має свої плюси 
й мі-
нуси. 
Отже, 
буде-
мо 
вважа-
ти, що 
«домашні завдання» - це мінус нашої 
професії. 

3. Так, і не лише 
дитиною, а й 
ученицею. Ме-
ні пощастило, 
що я, як і мама, 
обрала своїм 
фахом біоло-
гію. І хоча вже 
14 років пра-
цюю в школі, і 
досі звертаюсь 
до мами за по-
радою: як кра-

ще пояснити 
складний матері-
ал, що цікаве 
придумати на 
уроці. Мама – 
головний учитель 
у моєму житті. 

4. Інколи – шко-
дую. Бувають 
хвилини відчаю: 
коли на турботу 
відповідають 
хамством і грубі-
стю. Дуже обра-
жає бездушність 

ді-

тей і байдужість бать-
ків. За роботою забу-
ваю, що маю обов’язки 

перед сім’єю. Але це лише на мить. 
Коли ж заходжу до класу й бачу хоча 
б кілька зацікавлених облич, коли 
чую про успіхи своїх випускників, 
розумію, що я не помилилась у своє-
му виборі. 

5. Думаю, що в нашій родині педагогів 
досить. Хочу, щоб мій син отримав 
престижну, потрібну суспільству про-
фесію, зміг би забезпечити себе мате-
ріально. На жаль, професія педагога, 
поки що, не дасть йому такої можли-
вості. 

Олена Іванівна Богдан 

 

Навчаючи, учимося 
 Сенека 

Ніщо так міцно не запам'ятовується, як помилки своїх 
учителів  

Х. Пірсон 

Якби небо почуло молитви дітей, на 
світі не залишилося б жодного вчи-
теля    Персидський вислів 

У хорошому вчителеві ми цінуємо кращі якості дресиру-
вальника, клоуна та циркового коня, якого рік у рік га-
няють по колу  М. Звонарьов 
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Трейтяк Галина  
Степанівна  

Богдан Олена  
Іванівна 
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Професія журналіста. Яка вона? 

Іноді буває небезпечно казати й 
писати правду. Але справжній жу-
рналіст цього не боїться. 
– А як стати журналістом? 
– Перш за все, треба бути переко-
наним, що любиш цю професію, 
учитись писати ще під час навчан-
ня в школі, а також любити рідну 
українську мову, бути грамотним. 
Не завадить володіння й інозем-
ною мовою, наприклад, англійсь-
кою. Дуже потрібне гарне знання 
комп'ютера. А готують журналістів 
у різних вузах. Найбільш престиж-
ним є Національний університет 
імені Т.Г.Шевченка в Києві. 
 
Із досвідченим 
журналістом 
розмовляла 
майбутня  

журналістка  
Таня Алтухова, 

10-Б кл. 

На  це  запитання  нам від-
повість   завідуючий відділом 
громадсько-політичного  
життя газети  

"Поліська правда"  
Сергій Васильович  
Горбенко. 

– Це дуже цікава професія. Жур-
наліст - людина, яка повинна пер-
шою дізнатися про події, які відбу-
ваються навколо нас, у суспільстві, 
розповісти про них людям. А роз-
повісти про все треба цікаво й зро-
зуміло, інакше ніхто не захоче чи-
тати газет і журналів.  
– Отже, це нелегка професія?  
– Нелегка й дуже відповідальна. 
Головне - говорити людям правду, 
точно передавати всі факти. Писа-
ти треба так, щоб не збрехати й не 
образити даремно людини. Адже 
кажуть, що написане пером не  ви-
рубаєш і сокирою. 
     Щоб усе першими побачити, 
журналісти часто свідомо наража-
ють себе на небезпеку. Вони бува-
ють там, де війна, де свистять кулі 
та вибухають бомби, часто гинуть. 
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Фото до матеріалів на ст. 14 



 

Відлетіли журавлі та й забрали 
з собою у вирій літо, оплакавши 
його холодними дощами, зали-
шивши по собі “золото” на зем-
лі, “сірий дим ” у небі,. 
Кожен відчуває осінь по-

своєму, хтось хоче швидше її 
пережити, а хтось насолоджу-
ється кожною хвилиною, прове-
деною в золотому царстві. І 
якою б примхливою не була по-
года, є один особливий день, 
коли сонце не має права не сві-
тити, квіти не пахнути, посміш-
ка не з’явля-
тися на вус-
тах. Це свято 
тих, без кого 
не уявляє 
свого життя 

ні відомий письменник, ні  полі-
тик, ні звичайний робітник – 
свято Учителів. 
Саме на цьому святі нам, ви-

пускникам, випала можливість 

хоч якось віддячити нашим по-
радникам і наставникам. Нашим 
завданням було відволікти на-

ших учителів від 
сірих буднів, 
щоденних тур-
бот, виснажли-
вої праці та 
створити їм ат-

мосферу свята. 
До свята готувались ретельно: 

нескінченні репетиції, нерви…
Але результат того коштував. 
Усміхнені, щасливі обличчя 
учителів під час «гадань» цига-
нки, виступу вчительських 

10 

День учителя – свято особливе 

Секрет учительства полягає в то-
му, щоб показати, що ви все жит-
тя знали те, про що прочитали 
вчора ввечері       (N N). 
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“малят”, ретро-танцю, смішних 
сценок, пісень були найкращою 
нагородою для нас. 
Шановні вчителі! 
Так хочеться бачити вас щас-

ливими та усміхненими не 
тільки в свята, а й у будні. Не-
хай щоденні перевірки зошитів, 
шкільні турботи не завадять ва-
шому гарному настрою. 

Будьте завжди, дорогі вчителі, 
у полоні цієї гармонії відчуттів, 
позитивних емоцій і перспек-

тив. І ще бажаємо вам здоро-
в’я й оптимізму, реалізації за-
думаного й здійснення мрій. 

Аліна Сирота,  
11- Б клас  
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Коли в нашому 
класі оголосили, що 
в школі буде свято 
врожаю, у більшості 
учнів загорілися очі. 
Адже з’явилася мо-
жливість пофантазу-
вати, проявити тво-
рчість, розкрити та-
ланти. Були вислу-
хані думки й пропо-
зиції кожного з уч-
нів. Найцікавіші – 
ожили на нашому 
виставочному столі 
в день свята. 
Ми навіть не здо-

гадувались, що наш 
клас такий дружний. Спільна 
підготовка до виставки згурту-
вала нас. Кожний себе про-
явив. У нашій експозиції уч-
ням молодших класів сподоба-
вся експонат під назвою 

„Краще лопнути від сміху, ніж 
померти від нудьги”. Старшок-
ласники відмітили інші експо-
нати: ”Фруктова феєрія” та 

„Овочі-гіганти”. 
Особливо всі були схвильова-

ні в понеділок, коли оголошува-
лись на лінійці результати кон-
курсу. Що ж відмітить наш Во-

лодимир Олексан-
дрович у виставці 
6-А класу? Ми 
виграли у номіна-
ц і ї 
„Антипропаганда  
шкідливих зви-
чок”. Ми задово-
лені. Недаремно 
потрудилися. 
Із інших класів 
нам найбільше 
сподобався експо-
нат 7-А класу 
”Кадети”. А взага-
лі, усі класи про-
явили себе з кра-
щої сторони. Усі 
попрацювали на 
славу! 

Журналісти-початківці 
 Дарина Башта, 

Альона Байрак,6-А кл. 

Попрацювали на славу 



 

Свято, яке хочеться пережити знову 
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На свято врожаю учні 5-10 класів 
принесли з дому багато різних овочів, 
фруктів. Столи ледь витримували та 
вміщували всі експонати виставки. 
Крім дарів садів та городів , на столах 
були паляниці, налисники, бутербро-
ди, вареники. Усе прикрашене рушни-
ками, квітами , красивими етикетками 
з оригінальними назвами композицій. 
А з яким захопленням, ентузіазмом 
над оформленням експозицій трудили-
ся школярі та їхні наставники- класні 
керівники!  

У гості до нас на виставку прихо-
дили учні молодших класів. У коридо-
рі школи було, як у вулику. Усі хви-
лювалися, раділи, жартували. 

 Ну а після свята почався справж-
ній бенкет. І діти,  і вчителі після важ-

кої праці,  приємного хвилювання 
посмакували фруктами, овочами, 
ягодами , які були на виставці. Удо-
ма всі ділилися враженнями від чу-
дового свята з батьками. Може, у 
когось і живіт трохи болів, але суму 
не було, бо кожен відчував, що день 

був прожитий недаремно. І, мабуть, 
кожен би хотів пережити це свято зно-
ву й знову. 

Журналіст-початківець   
Катя  Янголь, 6-А кл. 
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Подорож, дійсно, незабутня. Здійсни-
лася мрія побувати за кордоном. 10 
днів "райського" життя промайнули 
наче в чарівному сні.  
     Дорога до нашого містечка Бад 
Сегебер тривала приблизно годину 
від м. Гамбург, куди ми прибули на 
літаку. Перше, що ми відчули на ні-
мецькій землі – захоплення та приго-
ломшення. Це, дійсно, країна з най-
кращими у світі дорогами й автомобі-
лями, де люди живуть в ошатних бу-
диночках, обсаджених квітами, без 
парканів. Обабіч дороги поля, дбай-
ливо оброблені технікою, без жодно-
го бур'янця. І вітряки… Тому, ма-
буть, і багаті німці, що вміють і пра-
цювати, і економити водночас, вико-
ристовуючи найдешевшу енергію.  
     Це, дійсно, 
країна високо-
го рівня роз-
витку, країна 
порядку й 
дисципліни, 
країна, де про 
демократію не 
говорять, а 
вона відчува-
ється скрізь і 
де все створе-
но людьми й 
для людей.  
     Нас врази-
ло те, що ми 
не побачили 

на вулицях містечка, де 
проживали, людей і 
зовсім небагато їх зу-
стрічали в магазинах. 
Запитуємо: "А де ваші 
люди?" Нам відповіда-
ють: "На роботі". А 
їхній робочий день по-
чинається дуже рано, 
ніхто не запізнюється й 
кожний цінує своє ро-
боче місце. Навіть двір-
ник у дощову погоду 
прибирає вулиці. 
     А який рівень анг-
лійської мови! Доросле 
населення, маючи шкі-
льний запас слів, вільно 

розмовляє англійською, як у нас  
в Україні розмовляють російсь-
кою. 
     Нас запросили в Німеччину 
на семінар Європейського Сою-
зу, на тему "Демократія тут і 
там". Брали участь у семінарі 
представники 5 країн: Ірландії, 
Польщі, Німеччини, Естонії - 
країн ЄС. Україна вперше ви-
ступала тут на запрошення Ні-
меччини. Такий семінар прово-
дився втретє, а Україну, дійсно, 
тут побачили вперше. Представ-
ляла нашу країну не столична 
молодь, як з Ірландії, а молодь 
16-18 років із Куликівки: Баш-
та Діана, Сніжок Світлана, 
Василенко Юлія, Ган Вероніка, 
Сирота Аліна, Савицька На-
талія, Дзюба Аліна й Білошен-

Незабутня подорож 
Ногами людина має вростати в землю своєї 
батьківщини, але очі її нехай оглядають увесь 
світ.      Сантаяна 



 

ко Жанна.  
     Потрібно було показати високий 
рівень культури нашої країни, вихо-
ваність, ерудованість, компетент-
ність, свої знання. І все це англійсь-
кою мовою. Завдання було не з лег-
ких, але змогли наші юні куликівчан-
ки гідно представити Україну за кор-
доном!  
     Училися демократїї не з 
книжок, а з практичних за-
нять, які проходили за новіт-
німи методиками роботи в 
групах, де кожний мав мож-
ливість висловити свою дум-
ку й за правилами демокра-
тії, кожна думка цінувалася. 
     Ми побачили й відчули, 
як європейці бережуть і ці-
нують позитивні емоції, і, 
мабуть, тому й живуть спо-
кійніше й без зайвих хвилю-
вань і  все привчаються ро-
бити з любов'ю, починаючи 
з чарівної посмішки, яка 
відкриває шлях до порозу-
міння, і цьому нам треба 
повчитися. Нам взагалі зда-
лося, що чемність, чарівна, 
привітна посмішка - це візи-
тка німецької нації. 
     Крім семінарських занять 
у нас були екскурсії до Гамбурга та 
Берліна, ходили на озеро, зустріча-
лись із політиками. Усе було дуже 
цікаво. 
     У Берліні відвідали німецький 
парламент - Бундестаг. Цікава екску-
рсія, вражаюча споруда, й довга черга 
людей, яка постійно рухалася до вхо-
ду, навіть інваліди в колясках виявля-
ли зацікавленість до історії своєї кра-
їни. Були ми також біля знаменитих 
символічних Бранденбурзьких воріт, 
бачили авангардний, цікавий пам'ят-

ник антисемітизму. 
     У  Гамбурзі мали водну подорож у 
порту, бачили як розвантажуються 
різні товари, які прибувають сюди й 
експортуються в різні куточки світу. 
Бачили справжні кораблі-красені, 
ходили вулицями міста, а ввечері 
відвідали нічну дискотеку, яку орга-
нізували спеціально для нас. Повер-

талися додому опівночі. Вражало те, 
що ніде на вулицях не бачили дітей 
шкільного віку. До речі, в усіх краї-
нах, із представниками яких ми зу-
стрічались, є обмеження часу для 
перебування дітей на вулиці. 
     Незабутні враження, знайомства, 
чудовий оригінальний вечір із тетра-
лізованим шоу (за участю всіх ко-
манд) залишаться в нашій пам'яті 
назавжди. 
     Кожний, повертаючись у свою 
країну, привіз щось нове, частинку 

отієї демократії, яку вчилися 
будувати  разом, щоб жилося 
краще, по-новому й дійсно по-
європейськи. 
     Ми раді, що доля нам пода-
рувала такий шанс у житті й 
дуже вдячні Валентині Ми-
хайлівні Мельник, яка зуміла в 
Естонії, на міжнародній конфе-
ренції, встановити ділові зв'яз-
ки з містером Горрісоном, 
який і запросив нас на цей се-
мінар. 
     Сподіваємося, що це тільки 
початок, і Куликівку, яка є 
маленькою цяточкою на карті 
України, у майбутньому знати-
ме ще більш країн. 

Т.М.Коса, учитель 
англійської мови. 
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Сонце сходило рівно й упевнено, 
ніжно торкаючи верхівки дерев на 
горизонті. Чи є десь ще таке сонце? 
Чи може десь ще бути такий чарів-
ний світанок? Куликівка зустрічає 
новий день. 

На вулицях тихо й безлюдно. Я 
повертаюся додому з поїздки на мо-
ре. Як би не було там гарно й весе-
ло, яким би привабливим не було 
тепле море й південне сонце, уві сні 
я бачив свою Куликівку, сумував за 
своєю домівкою. 

І ось я вдома! Яке ж ти гарне, 
рідне селище! Чисто й гарно на 
центральній вулиці. Видно заквітча-
ну чорнобривцями школу, яка на 
канікулах стає такою милою! Ось 
центральна площа: гарні, доглянуті 
клумби, рівні 
немов стріче-
чки, тротуари, 
які ведуть 
мене центра-
льною вулицею до моєї домівки. 

Я живу на Журавці. Така істори-
чна назва тієї частини Куликівки, де 
мешкає моя родина. Коли я був ма-
лим, то часто запитував дорослих: 
«Чому Журавка?» А тепер розумію, 
що жодна інша назва й не підійде. 
Стільки лелечих гнізд я не бачив 
ніде. Адже цей птах відноситься до 

родини журавлевих. Біля мого бу-
динку над дорогою оселилося аж 
чотири  лелечі сім`ї. І рано – вран-
ці, і пізно ввечері чути голосне уо-
кання їхніх дзьобів.  

Ось і рідне подвір’я. Піднімаєть-
ся вранішній туман над ставком, 
що за городом. Тягнуть у гору свої 
голови соняшники, вітаючи лагідне 
сонечко. Пишаються бабусині троя-
нди й гладіолуси. Крапельки роси 
прикрашають травичку в саду. Усе 
це моя рідна земля, моя мала бать-
ківщина. Куликівчани можуть пи-
шатися своїм селищем. У нас гарні 
доглянуті вулиці, великий спортив-
ний стадіон, багато сучасних буди-
нків. Але головна окраса Куликівки 
– її працьовиті, добрі люди. Це во-

ни зробили рідне 
селище таким гар-
ним. Наші прадіди 
захищали його від 
ворогів, відбудову-

вали в післявоєнні роки. Наші діду-
сі й бабусі розбудовували нові ву-
лиці, а ми з батьками повинні до-
глядати за тим, що створено руками 
старших поколінь. І тоді наша Ку-
ликівка стане ще кращою.      

Богдан Юра,  
10-А клас  

Село моє, для мене ти єдине 

Учіться радіти життю! Поспішай-
те робити добро! Тримайтеся з гідністю 
за будь-яких обставин.  

Житейська мудрість 



 

Моє рідне село. Яке воно?  

Недільний ранок видався гарним. 
Голубе осіннєє небо здавалося без-
донним. Сонце відчайдушно поси-
лало своє  проміння на землю. Але 
не могло подарувати того тепла, що 
влітку. Хотілося відсвяткувати цей 
прихід справжньої осені десь на 
природі з друзями. Подумала: гай-
нути б у ліс, грибів назбирати, біля 
ставка походити, по дорозі заїхати в 
яблуневий сад. Несподівано в кімна-
ту зайшла бабуся.  

– Доброго ранку, онучко!  День 
сьогодні такий гарний, сонячно. 
Мабуть, поїдемо сьогодні на город, 
бо стоїть наша кукурудза, та й лю-
ди казали, що граків багато.  
Ви можете уявити, яка я була 

„щаслива”. Але що вдієш? Треба ж 
птицю чимось годувати взимку. 
Забрали з хліва мішки, нарізали 
мотузок на зав’язки, узяли рукави-
ці, робочі чоботи на ноги взули, 
сіли на велосипеди та й гайда на 
кінець села за два кілометри ламати 
кукурудзу.  
Легкий вітерець подував із поля, і 

співали мої сім соток кукурудзи, як 
хор! Поглянула вгору: щось посірі-
ло на обрії. Поба-
чила, що суне хма-
ра. Але так хотіло-
ся, щоб вона нас 
обминула. Я жва-
віше взялась за 
роботу. Ось уже 
половина кукуру-
дзи виламана.  
Десь літаючи в мріях, я не помі-

тила, що сонце зникло, а голубе не-
бо затягнулося сірими важкими 
хмарами. Хотілося закричати їм, що 
вони неприємні, як густий їдкий 
дим. Вони забрали всю романтику 
погожого дня.  
Налетів колючий, холодний вітер. 

Він пронизував нас до кісток. Хилив 
додолу кукурудзу, наганяв ще біль-
ші хмари. Почав моросити дощик.  
Великі  краплі все частіше й частіше 
падали на голову та на носа. Через 
деякий час маленька мрячка переро-
сла в справжню зливу. Довелося 
заховатися в недобудованій хаті по-
близу. Холодний, сильний вітер до-
давав цій картині ще більшої огид-
ності.  
Як тільки трохи вщухло, довелося 

доводити почату справу до кінця. 
По кісточки вгрузаючи в грязюку, 
ми з бабусею йдемо визбирувати 

клятий урожай.  
Надворі почало темніти: що пора 

вже осіння, що погода... 
Пронизливий польовий вітер 

пробирав аж до кісток. Із волосся, 
як із бурульок повесні, спливали 
крапельки, а важкий „небесний 
дим” ніяк не додавав оптимізму. 
Мені хотілося закричати: „За що 
доля до мене така сувора?! Чому я 
повинна тягти ці два мішки кукуру-
дзи до чорта на роги та ще й  у цю 
жахливу погоду замість того, щоб 
просто малювати десь у художній 
школі чи займатися балетом? Чому, 
коли моя подруга їде на курорт у 
Болгарію, я повинна довбатися в 
городі. Мені хочеться, як і міським 
дітям, посидіти за комп’ютером. 
Але це лише мрії, бо на зарплату 
сільської вчительки, моєї мами, 
комп’ютером не розживешся. Оди-
надцятий клас... Навіть страшно 
уявити, що буде після випускного 
балу. Так хочеться вступити до пре-
стижного вузу. Навчатися в ньому, 
здобути вищу освіту. А що буде 
потім? У рідному селі робочих 
місць бракує, а якщо щось і знай-

деш, то мінімаль-
на зарплата. Ні! 
Треба рватися, 
тікати подалі звід-
си. Від своїх одно-
класників я неод-
норазово чула, що 
вони не хочуть 

залишатися в селі, і я не хочу, і я не 
залишусь! 
У бурхливому потоці думок мене 

раптом зупинила одна: якщо всі 
підуть, то хто залишиться, яким 
буде село через десять років? Мені 
якось соромно стало. Як же так? 
Виходить, що ми самі сидимо, 
склавши руки, не думаємо про май-
бутнє, скаржимося на погане життя, 
не поворухнувши  й пальцем. Не-
сподівано приходжу до висновку: 
якщо ми самі не візьмемо ініціати-
ву у свої руки, нам ніхто не допо-
може.  
Мішок від цього не полегшав, 

дощ не припинився, вітер не вщух, 
не виглянуло сонце з-за хмар, та 
все ж чомусь десь глибоко-глибоко 
в душі потепліло. Можливо, ще не 
все втрачено. 

Аліна Сирота,  
11-Б клас. 
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Те, що чекає тебе попереду, 
завжди цікавіше того, що вже ста-
лося. Треба бути готовим до щас-
ливого випадку  (Актор  

                           К.Хабенський) 



 

18 

Учительська праця 

Професія – вчитель ! 
Така необхідна! 

Учитель – це мудрість віків. 
Учительська праця  

всім дуже потрібна , 
Шануймо ж своїх вчителів. 
Учительська праця –  

це наше  багатство, 
Дорога до знань і життя. 
Як сонця промінчик,  

учительська праця, 
Моє і твоє майбуття. 
 

 Назарій Коновалов,6-А кл. 
  

Так хочеться вклонитись низько тим , 
Хто змусить серце лиш від слова мліти. 
Й заприсягтись змогла б я , мабуть, всім , 
Що кожен з них навчає мене жити . 
 

І жити так , як серце прагне, 
Як голос у душі велить , 
Та все , що зло в мені досягне,  
Пустить за вітром , хай летить. 

 
Так вчить учитель рік за роком ,  
А сам від слів своїх тремтить . 
І хоч ідем ми крок за кроком, 
Його душа за нас болить . 
 

Бо він такий, бо він чутливий , 
Душа його вогнем горить . 
В бою зі мною завжди сміливий, 
І правди сила в нім кипить  

Ярослава Митус, 
10-А клас.  

Учителям 

Стоїть берізка біля  хати , 
Яку колись саджала мати . 
Від вітру віти похилила 
І золотом весь двір укрила. 
 

Ще зранку личко своє вмила 
І пишні коси розпустила, 
Потяглася аж до сонця 
Й загляда в моє віконце . 
 

Їй осінь заложила коси , 
Її вмивають ранком роси, 
Така прекрасна і чарівна, 
Мрійлива, тиха і спокійна. 
 

Довкола всіх вона чарує, 
До себе манить і дивує. 
Я берізку люблю дуже , 
Бережу, як свою душу. 

 Альбіна Азізова, 
10-А клас  

Красуня-Берізка 
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У побудові словосполучень, особливо з підрядним зв’язком керування, найви-
разніше проявляються національні особливості мови. Наприклад, українською 
мовою слід казати «дякую вам» (а не «дякую вас»), «книжка англійською 
мовою» (а не «на англійській мові»), «згідно з законом» (а не «згідно закону»). 

Запам’ятайте будову таких словосполучень: 

Як парость виноградної лози, плекайте мову. (М. Рильський) 

Говори й пиши правильно 

пробачте мені  (а не «мене»); 
мені болить (а не «мене»); 

дотримати слова (а не «слово»); 
оволодіти знаннями (а не «знання»); 
дорожчих за золото (а не «дорожчий золота»); 
тяжчий від олова (а не «тяжчий олова»); 
опанувати науку (а не «наукою»); 
учитися ремесла (а не «ремеслу»); 

ігнорувати попередження (а не «попередженням»); 
завдати шкоди (а не «шкоду»); 
зазнати невдачі (а не «невдачу»); 

зрадити товариша (а не «товаришеві»); 
називати на ім’я (а не «по імені»); 

звернутися на адресу (а не «по адресі»); 
відправити поштою (а не «по пошті»); 

сталося через необережність (а не «із-за необережності»); 
пропуски через хворобу (а не «по хворобі»); 

один раз на місяць (а не «в місяць»); 
засіб від хвороби (а не «для хвороби»); 
сміятися з себе (а не «над собою»); 
радіти з успіхів (а не «успіхам»). 

Запам’ятайте лексичне значення паронімів  
Погідний – погодний. 
Погідний. 1.Тихий,спокійний,погожий.2.перен. Безтурботний,  
урівноважений. 
Погодний.  Який стосується погоди. 
 
Показний – показовий. 
Показний. 1.Який привертає увагу певними позитивними якостями. 2.Який має 
гарну статуру, ставний; помітний, привабливий. 3.Розрахований тільки на 
зовнішній ефект;навмисно підкреслений. 
Показовий. 1.Характерний, типовий. 2.Влаштований для загального ознайомлення, 
прилюдний.3.Який є взірцем для інших, зразковий. 
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Знову – успіх! 

Літо – це завжди чудова пора для 
відпочинку, а для туристів-
краєзнавців воно виявилося ще й 
працею, як фізичною, так і розумо-
вою. 

Із 30 червня по 7 липня в селі 
Осій Іршавського району Закарпатсь-
кої області проходив Всеукраїнсь-
кий зліт туристів-краєзнавців, ак-
тивістів руху учнівської молоді « 
Моя земля – земля моїх батьків». 
Команда Куликівського центру поза-
шкільної освіти, п’ятикратний пере-
можець області, утретє захищала 
честь Чернігівщини й виборола II 
місце, поступившись лише Харківсь-
кій області на 1,3 бала. А взагалі, у 
цьому зльоті брало участь 26 команд 
зі всієї України. 

Команду з восьми учнів 9 – 10 
класів очолювала й готувала до зма-
гань разом із іншими керівниками 
гуртків Чава Марія Омелянівна. 
Цілий рік напруженої, наполегливої 
праці, фізичної підготовки дав вагомі 
результати. 

Команду було нагороджено маг-
нітолою, DVD-програвачем та грамо-
тами Міністерства освіти й науки. 

Я ніколи не забуду казкового За-
карпаття, з його стрункими смерека-
ми, стрімкими гірськими річками, 
зеленими полонинами, сліпучо дзер-
кальними водоспадами та чарівними 
гірськими вершинами Карпат. Осо-
бисто для мене на все життя запам’я-
таються й сльози, і хвилювання, але 
найбільше - радість і щастя довгоочі-
куваної перемоги. Наша команда 
довела, що ми - справжні туристи-
краєзнавці, які змогли гідно предста-
вити Чернігівщину всій Україні.   

 
Катя Чава,  

10-А клас  



 

Із 5 по 7 жовтня в місті Чернігові 
проходили змагання зі спортивно-
го орієнтування. У змаганнях бра-
ли участь команди з Чернігова, Ку-
ликівки та Батурина. На змагання 
була запрошена й команда з Білору-
сії (м. Гомель). У перший день за 
першість міста змагалися чернігів-
ські школи. Наша команда брала 
участь поза конкурсом, і результат 
не впливав на турнірну таблицю. 
Наступного ранку ми поїхали в се-
ло Деснянка, неподалік Чернігова. 
Учасники виступали у своїх віко-
вих категоріях. Наша команда ви-
ступила непогано. Увечері ми від-

почивали та набиралися сил на на-
ступний день. 7 жовтня змагання 
проходили біля ЗАЗ (завод авто-
запчастин). Ми завели нових дру-
зів, познайомилися з цікавими лю-
дьми. Не обійшлося й без призів. 
Наші дівчата Чава Катя (10-А) та 
Бойко Тетяна (9-В) посіли 2 та 3 
місця відповідно, Бугай Віктор 
(10-А) зайняв 3 місце. Усі перемо-
жці були нагороджені дипломами, 
медалями та подарунками. Ми доб-
ре провели ці дні й будемо чекати 
нових змагань, щоб зустрітися з 
старими  друзями. 

Сергій Гнилуша,  
 учасник змагань, 

10-А клас 
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1.Спілкуватися з дітьми не менш як 3-4 години на добу, зокрема: 
а)під час суспільно-корисної праці з дітьми (1год.);  
б)під час спільного спілкування з природою (1год.); 
в)під час години сімейного читання (до 30хв.); 
г)під час ігор і занять спортом з дітьми (до 1-2 год. на день). 

2.Не підвищувати голос на дітей. Це дасть змогу переконатися, що вони й без 
крику чують усе. 

3.Не зловживати алкоголем, палінням, не приносити додому чужих речей. Па-
м’ятати, що діти – копія, відображення сім’ї. 

4.Не страхати дітей (лише в особливих випадках), але доводити розпочату спра-
ву до кінця, адже виховують самі дрібниці. 

5.Не забувати, що хорошу людину оточують хороші люди. Ображаєте дітей – не 
сподівайтесь на доброзичливе ставлення. 

6.Бути милосердним, адже виховання – це передавання дітям вашого життєвого 
досвіду. Чим вищою буде ваша почуттєва сфера, тим глибшим будуть відчуття 
чужого болю чи радощів. 

7.Звертайтеся по допомогу до школи, якщо є труднощі у вихованні. 
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Не економте доброти, 
Не бережіть її на завтра. 
Не бійтесь вчасно показати, 
Своє “люблю”, своє “прости”.  

Пам’ятка батькам. 

Тест "Перевіримо, які ми батьки"  

1. Чи допомагаєте ви вранці дітям одягатися? 
2. Чи домагаєтесь ви того, щоб ваша дитина завжди була вдягнена бездоганно? 
3. Чи тримаєте ви дитину за руку, переходячи через дорогу? 
4. Чи часто ви повторюєте: "Ось виростеш великий, як тато..."? 
5. Чи переконуєте дитину в тому, що вона повинна бути кращою за 

однолітків? 
6. Чи дозволяєте ви собі в присутності дитини критикувати її вихо-

вателів і вчителів? 
7. Чи втручаєтеся ви в дитячі суперечки і конфлікти.? 
8. Чи використовуєте в розмові з дитиною таке порівняння, як "А 

от я в дитинстві..."? 
9. Чи вимагаєте, щоб дитина завжди повідомляла вас, чим зайнята і 

з ким дружить? 
10. Відчуваючи недовір'я до інших батьків, чи пропонуєте ви своїм 

дітям не ходити в гості до друзів і товаришів, а запрошувати їх 
до себе? 

Відповідати на запитання слід: "так"; "ні", "інколи". За кожну відповідь "так" - 3 
бали, "ні" - 1 бал, "інколи" - 2 бали. 
Від 10 до 15 балів. Вам відомо, що не можна виховувати дитину за до-помогою 

заборон, не можна зловживати опікою, настановами та моралізуванням. Ви прави-
льно сприймаєте факт дорослішання сина чи доньки, більше того, ви допомагаєте 
їм у становленні самостійності, прагнучи, щоб вони зберегли довір'я до вас. 
Від 16 до 23 балів. Вам важко, але ви допускаєте, що ваша дитина шукає в житті 

власну стежку, що вона може бути не згідна з вами. Ви не завжди згідні з учителя-
ми, і тому із ними у вас не виникає взаєморозуміння. Вам важко жити з думкою, 
що ваша дитина росте і дорослішає, що її залежність від батьків зменшується. Дай-
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те їй трохи більше волі - це конче потрібно і вам, і їй. 
Від 24 до 30 балів. Вам не вдалося налагодити належні стосунки ні з учителями, 

ні з друзями та однолітками вашого сина чи доньки. Причина  - у надмірній, хво-
робливій любові до своєї дитини. Ви живете виключно для неї, у ній для вас - весь 
сенс життя. Навряд чи це сприяє вихованню вашої дитини, налагодженню нею 
контактів з людьми, що її оточують. Вам неодмінно слід змінити стиль поведінки, 
відмовитися від ланцюгів, в які ви закували власну дитину. Ви переконаєтеся, на-
скільки легше стане вам самим: у вас вивільниться час, і ви зможете більше уваги 
приділити чоловікові й собі. 

Тест "Дітей виховують батьки. А батьків?"  

Уважно прочитайте питання. Спробуйте відповісти на них. На кожне запитання 
існує 3 відповіді: 
А - можу й завжди так чиню; 
Б - можу, але чиню так не завжди;. 
В - не можу. 
Тест доповнить вашу уяву про себе як про батьків, допоможе зробити, певні ви-
сновки щодо проблеми виховання дітей. 

Чи можете ви... 
1.... у будь-який момент залишити свої справи й зайнятися дитиною? 
2.... порадитись із дитиною "на рівних"? 
3. ... зізнатися дитині в помилці, яку ви допустили в ставленні до неї? 
4.... вибачитись перед дитиною в разі потреби? 
5. ... володіти собою й зберігати спокій, навіть якщо поведінка дитини вивела вас 
із себе? 

6.... розповісти дитині про повчальний випадок зі свого дитинства, який показує 
вас у невигідному світлі? 

7.... поставити себе на місце дитини? 
8.... повірити хоча б на хвилинку, що ви прекрасна фея або принц? 
9.... завжди утримуватися від слів та виразів, які можуть ранити дитину? 
10. ... пообіцяти дитині, що виконаєте її бажання за хорошу поведінку? 
11.....виділити дитині хоча б один день, коли вона може робити, що 
хоче, поводитися, як бажає, ні в що не втручатися? 
12.... не прореагувати, якщо ваша дитина вдарила, грубо штовхнула або незаслуже-
но образила іншу дитину? 

13. ... встояти проти дитячих прохань та сліз, якщо впевнені що це каприз? 

Підрахуйте бали: А - З, Б - 2, В -1. 
Від 30 до 39 балів. Це означає, що дитина - найбільша цінність у вашому жит-

ті. Ви намагаєтесь не тільки зрозуміти, але і пізнати її, ставитись до неї з повагою, 
дотримуєтеся найбільш прогресивних принципів виховання і постійної лінії пове-
дінки. Іншими словами, ви дієте правильно і можете сподіватися на гарні результа-
ти. 

Від 16 до З0 балів. Турбота про дитину для вас - першочергове завдання. У 
вас є риси вихователя, але на практиці не зав-
жди буваєте послідовними і принциповими. 
Іноді ви дуже суворі, іноді навпаки - дуже м'я-
кі, Крім того, ви любите компроміси, які пос-
лаблюють виховний ефект. Вам Необхідно 
серйозно замислитися над своїм підходом до 
виховання дитини. 

 Менше 16 балів. У вас серйозні пробле-
ми з вихованням дитини. У вас не вистачає 
або знань, або бажання виховати дитину осо-
бистістю. Можливо, і першого, і другого. Ра-
димо звернутися по допомогу до спеціалістів - 
педагогів, психологів, більше читати спеціаль-
ної літератури. 
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(Закінчкння. Поч. На ст. 19) 
Чисельний – численний. 
Чисельний. Виражений у якій-небудь кількості; кількісний. 
Численний. Який складається з великої кількості кого-, чого-небудь;наявний у великій 
кількості; який відбувається часто;який здійснюють багато разів. 
Лікувати – лічити. 
Лікувати. Застосовувати ліки для припинення болю, захворювання. 
Лічити. Вести підрахунки, називати числа в послідовному порядку. 

Підготувала вчитель української мови та літератури Г.В.Карпенко 
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Анекдоти з приводу  

Якщо ввечері жінка відмовляється                            
від чарки й цигарки, значить уранці                       
 її батьків викликають до школи 

Тест для батьків «Чи досить добре Ви уявляєте собі результати 
вашого виховання?»  

На це запитання Вам допоможе відповісти запропонований нижче тест. 
Відповідайте тільки «так» або «ні». 
1. Ви досить часто кепкуєте з вад Вашої дитини? 
2.  Вас непокоїть, що дитина надто багато часу витрачає на свою зовнішність? 
3.  На Ваш погляд, відстоювання дитиною своєї позиції ні до чого доброго не призведе? 
4.  Ви надто сильно переймаєтеся неприємностями та невдачами своєї дитини? 
5.  За дитиною має бути постійний контроль з боку дорослих? 
6.  Найкращі порадники у вихованні дитини — Ваші інтуїція та досвід? 
7. Діти і секс — ці поняття, на Ваш погляд, несумісні? 
8.  Ви часто суворо критикуєте себе за помилки дітей? 
9.  Чи вважаєте Ви, що більшість людей із Вашого оточення нега-тивно ставляться до Вашої сім'ї? 
10. Чи часто Ваша дитина викликає у Вас почуття жалю? 
11. Ваша дитина приносить більше клопоту, аніж радощів? 
12.  Чи вважаєте Ви, що особливої уваги й турботи Ваша дитина потребує лише тоді, коли хворіє? 
13. Чи переконані Ви, що дитина насамперед має слухатися старших? 
Підсумки. 
За кожну відповідь «так» ви отримуєте 10 балів. 
ПО і більше. Вам слід серйозно замислитися над своїми поглядами на виховання дітей. Справа не стіль-
ки в дітях, скільки у вашому характері. Дотримуючись такого стилю виховання, ви матимете значні 
труднощі, а через деякий час ризикуєте втратити ті зв'язки, які дуже цінуєте. Найкращий вихід із цієї 
ситуації — звернутися до консультанта зі стосунків або переглянути спеціальну педагогічну літерату-
ру. Але найголовніше — прислухатися до бажань і думок самої дитини. Тоді її майбутнє стане для Вас 
приємною винагородою. 
70—100. Не виправдовуйте себе браком часу на заняття з дитиною, це не найкращий спосіб. Напевне, 
проаналізувавши свої проблеми, Ви уникнете труднощів у стосунках. Не забувайте, що впевненість у 
власних силах і самостійність — так само важливі для майбутнього Вашої дитини, як і повага до стар-
ших. І найперший крок — визнати, що дитина має право на власну думку, 
30—60. Ви робите все, аби зрозуміти свою дитину, і вважаєте, що найкраще, якщо дитина сама на-
вчиться вирішувати свої проблеми. Ви не вимагаєте сліпого підкорення від дитини, але треба приділяти 
увагу дитячому розвиткові самостійного мислення. 
Було б добре не лише розуміти позицію іншого, а й приймати її, навіть якщо це позиція дитини. 
0—20. У Вас прекрасні стосунки з Вашою дитиною. Ви розумієте її проблеми й робите все, аби й вона 
розуміла Вас так само добре. Вам вдається головне — допомагати дитині ставати самостійною люди-
ною, яка здатна на власний вибір. Ви вірите, що в майбутньому Ваша дитина буде доброю й справедли-
вою людиною. Ви — здібний вихователь. 

Мама пише записку вчителеві свого сина:  
“Іване Івановичу, не смійте так суворо лаяти  
нашого Вовочку! Він ніжна та вразлива дитина. 
Ми з чоловіком ніколи його не били, хіба що 
при самозахисті…” 



 

 їсти не кваплячись, регулярно, в 
один і той же час. Поменше класти 
до тарілки солоних і копчених про-
дуктів, побільше натурального соку 
й молока”; 

відмовитися як від «перекусів» на 
ходу, так і від систематичного переї-
дання; 

міцні спиртні напої краще не вжива-
ти зовсім. Якщо це неможливо – 
хоча б розбавляти випивку содовою 
або мінеральною водою; 

Небезпечні продукти  

Більшість харчів, які щодня потрап-
ляють до столу сучасної людини, не 
лише не приносять організмові особли-
вої користі, а й спричиняють важкі 
захворювання. Особливу нелюбов уче-
них заслужили продукти з переробле-
ного м’яса, зокрема, бекон, сосиски, 
сардельки, ковбаси та шинка. Адже, 
крім прихованих жирів та «поганого» 
холестерину, ці продукти приносять у 
людський організм канцерогенні речо-
вини. 

Дослідженнями 
було встановлено, 
що при збільшенні 
споживання продук-
тів із переробленого 
м’яса на 30 грамів 
на добу ризик роз-
витку раку шлунка 
зростає в середньо-
му на 20-30%. У 
35% випадків злоя-
кісні новоутворення спричиняються 
саме неправильним харчуванням паціє-
нтів. Жирна їжа, відсутність у раціоні 
овочів та фруктів, «перебір» із консер-
вантами, барвниками й ароматизатора-
ми – все це може призвести до раку 
шлунка й дванадцятипалої кишки. Лю-
дям краще виключити зі свого раціону 
сосиски, ковбаси й інші продукти з 
переробленого м’яса, а також паштети 
й інші консерви (як магазинні, так і 
домашнього виробництва). 

Виробники додають у ковбасу ніт-
рати та нітрити, щоб надати неприваб-
ливому сірому продуктові апетитного 

рожевого кольору та вберегти фарш від 
швидкого псування. Небезпечність 
нітратів полягає в тому, що вони за 
певних умов можуть окислятися до 
нітритів – солей азотистої кислоти, 
отруйних для людського організму. 
Крім того, деякі продукти з переробле-
ного м’яса містять бензпирен – токсич-
ну речовину, яка утворюється при коп-
ченні м’яса. Спроби організму знешко-
дити бензпирен призводять до утворен-

ня іншої, ще токсич-
нішої, речовини, 
спроможної безпосе-
редньо ушкоджувати 
ДНК. Постійна 
«дружба» з цими кан-
церогенами може 
перетворити цілком 
здорову людину на 
онкохворого. 
Найцікавіше, що біз-
несмен, який любить 
поласувати шинкою 

й завжди купує найдорожчу ковбасу, 
має такі ж шанси почути від свого ліка-
ря діагноз «рак шлунка», що й студент, 
який щодня снідає (а часом – ще й обі-
дає та вечеряє) дешевими сосисками. Із 
групи ризику випадають тільки шану-
вальники натурпродукту, які виловлю-
ють шматочки свинини з борщу або 
витягають із казанка тушковану курячу 
гомілку. Оброблене у вологому середо-
вищі свіже м’ясо (пропарене, варене, 
тушковане, але не смажене) є найкори-
снішою альтернативою для м’ясоїдів. 
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До речі  

остерігатися цвілих продуктів. Цвіль 
може виявитися тим самим грибком, 
який виробляє канцерогенну сполуку 
афлатоксин. Найчастіше цей грибок 
«селиться» в горіхах, фруктах, овочах 
та зерні, які неправильно вирощують, 
транспортують або зберігають. Афло-
токсини можуть накопичуватися в 
печінці та викликати мутації в кліти-
нах, що, відповідно, призводить до 
виникнення злоякісних пухлин. 

Для профілактики раку шлунка й інших органів 
системи травлення необхідно: 

Чорний гумор з приводу 
 
Мыши плакали, кололись, но упорно 
продолжали жрать кактус.  

*** 
–Доктор, я жить буду? 
– А смысл? 
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Кожному знаку зодіака – свій спорт  

 

Перш ніж виснажувати себе спортивними вправами й косметичними проце-
дурами, варто уважно придивитися до свого гороскопа. Саме він розповість 
про ваші проблемні зони й підкаже, на що насамперед звернути увагу. 

 
Терези. Проблемні зони: 
нирки, підшлункова зало-
за, шкіра. 
Вправи: масаж обличчя, 
ранкова  г імнастика , 
гольф, великий 
теніс, боулінг. 
 
Скорпіон. Проблемні зони: ніс, 

стегна, черевний прес і 
сечостатева система. 
Вправи: для тренування 
черевного пресу, для 
талії, розтирання від це-
люліту, стрибки з пара-
шутом, східні єдиноборс-
тва. 

 
Стрілець. Проблемні зони: зай-
ва вага на стегнах, сід-
ницях; поперек, мускула-
тура. Вправи: для трену-
вання м'язів спини й та-
за, кінний спорт, стріль-
ба, дартс. фітнес 
 
Козеріг. Проблемні зо-
ни: кістки, суглоби й сли-

зові оболонки. 
Вправи: щоденна заря-
дка або аеробіка ком-
плекс для змінення 
м'язів ніг. велоспорт, 
біг. ковзани, біатлон, 
гірські лижі, альпінізм, 
бодібилдинг. 

 
Водолій. Проблемні зони: го-
мілка, литки. щиколотки, 
сухожилля. 
Вправи: для тренування 
дихання, йога, гірські лижі, 
велогонки, стрибки у воду, 
дельтапланеризм. 
 
Риби. Проблемні зони: 

кінцівки, ступні, 
п'яти, лімфатична сис-
тема. 
Вправи; басейн, акваае-
робіка. стрибки у воду, 
серфінг, водне поло, 
водний велосипед 

Овен. Проблемні зони: го-
лова, очі, органи слуху й 
центральна нервова систе-
ма. Вправи: гімнастика для 
зміцнення м'язів шиї та пле-
чей, комплекс для трену-
вання очних м'язів, йога. біг 
на короткі дистанції, бокс 

 
Телець. Проблемні зони 
область шиї, верхній ВІД-
ДІЛ хребта, мигдалини, 
голосові зв'язки, піднебін-
ня 
Вправи: тренування м'язів 
шиї; перекочування на 
спині по підлозі, щоб по-

масувати хребет; ходіння босоніж 
по підлозі, аби простимулювати 
точки на ступнях що відповідають за 
носоглотку; загартування, зміцнюва-
льні вправи для зв'язок, дихальна 
гімнастика бодібілдинг. великий 
теніс 
 
Близнюки Проблем-
ні зони: передпліччя 
й кисті рук. трахеї, 
легені, нервова сис-
тема 
Вправи: дихальна 
гімнастика, йога, зміцнювальна гім-
настика для рук. масаж кистей рук. 
волейбол, боулінг. 

 
Рак. Проблемні зони: об-
личчя. нервова система. 
Вправи: масаж обличчя, 
міостимуляція. прогулянки 
парком, спортивна ходьба, 
синхронне плавання. сер-
фінг. дайвінг. 

 
Лев. Проблемні зони: сер-
це, система кровообігу. 
хребет. 
Вправи: комплекс для пра-
вильної постави, спортивні 

танці, фітнес 
 
Діва. Проблемні зони: м'язи 
живота, шлунково-кишковий 
тракт. 
Вправи: для зміцнення м'я-
зів 
живота й стегон, легкий біг. 
більше піших прогулянок, 
гімнастика для обличчя. 
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1. Різнокольорові айстри створюють 
ніжний аромат троянди. 

2. Герасим аккуратно взял двумя 
пальцами щенка и всунул его в 
чашку. 

3. Глаза у него зелёные, немного 
приплюснутые. 

4. Дети помогли девочке поймать 
козу, которая бегала за ней и пла-
кала. 

5. Весной деревья покрываются поч-
ками, а вдоль тротуаров появляю-
тся цветы: ландыши и лопухи. 

6. Когда Бульба увидел Остапа, у 
него поднялись нервы. 

7. Печорин поскакал в поле провет-
рить мысли. 

8. Летом я никуда не бывал, кроме 
бабушки. 

9. Взуття треба чистити з вечора, а 
одягати його зранку на свіжу го-
лову. 

10.Она сначала хотела развестись с 
ним, но потом ей это понрави-
лось. 

11.У моей подруги небольшой, но 
очень разговорчивый рот. 

12.…карие волосы…фигура средне-
го роста. 

13.У моей мамы лицо белое, как 
снег, а нос маленький, как одуван-
чик. 

14.…фигура средняя, в меру упитан-
ная. 

15.Рот у сестры маленький. Из него 
вилетают умные слова. 

16.Влітку ми з хлопцями ходили у по-
хід з ночівлею. Із собою взяли най-
необхідніше: картоплю, намет та 
Марію Іванівну. 

17.Плюшкін навалив у себе в кутку 
цілу купу і щодня туди підкладав. 

18.Ленський вийшов не дуель у панта-
лонах. Вони розійшлися, і пролунав 
постріл. 

19.У двір в'їхали двоє коней. Це були 
сини Тараса Бульби. 

20.Онєгіну подобався Байрон, тому він 
повісив його над ліжком. 

21.Андрій Болконський часто їздив 
подивитись на той дуб, на який він 
був схожий, як дві краплі води.  

22.П’єр був світською людиною і тому  
мочився парфумами. 

23.Раптом Германн почув скрип ресор. 
Це була стара княгиня. 

24.У Ростових було три доньки – Ната-
ша, Соня і Микола. 

25.Тарас сів на коня. Кінь зігнувся, а 
потім засміявся. 

26.Ішов полк французів і кутузів. 
27.Онєгін був багатою людиною: зран-
ку він сидів у вбиральні, а потім 
їхав у цирк. 

28.Петро І зіскочив з п’єдесталу і побіг 
за Євгеном, голосно цокаючи копи-
тами. 
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Люди, які ніколи не сміються, несерйозні лю-
ди.  

Альфонс Алле 

Смішинки з вуст та зошитів наших учнів  

А ось як один наш учень переклав слова з 
української мови на російську: 
вітрило – ураган 
голота – пляжники 
деревій – лесник 
жерло – рот 
заметіль – веник 
захребетник – рюкзак 

кусень – собака 
митниця – баня 
перевертень – акробат 
лазня – дыра в заборе 
мордочка – дочь моряка 
шабля – потише, пожалуйста. 
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Фоторепортаж зі святкування 75-річчя 

Чернігівської області 

Конкурс караоке 

Нагородження 
переможців 

Хто найсильніший? 



 

МИ в Інтернеті 

http://kulikovka-school.narod.ru 
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