
 

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. 
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«МИ» пишемо про вас і для вас!  
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Дорогі друзі! Шановні наші читачі! 
„Ми” щиро вітаємо Вас із Новорічними 
святами. Хай Новий рік принесе Вам здо-
ров”я - з роси й води, сонячних весен, 
радісних ранків, а добро щоб сіялось уро-
жайним житом. Частіше посміхайтесь, 
нехай у душі не згасне світлий оберіг, а в 
серці поселяться віра й надія, які зігріють 
своїм теплом Ваших рідних і друзів. 

Новий рік та Різдво Христове дару-
ють ніжне тепло любові й надії. Хай Вас 
зігріває тепло друзів, любов рідних і ко-
ханих. Зичимо Вам добра, щирості й ми-
лосердя, добробуту й затишку Вашим 
родинам. Хай Новий рік принесе здійс-
нення найзаповітніших мрій і бажань . А 
ще – сили й віри в краще життя, в те, що 
добро переможе . Хай Мати Божа Вас 
оберігає, а Господь Бог здоров’я посилає . 
Хай збудуться всі Ваші найзаповітніші 
мрії.  
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Дорогі наші читачі !  

З Новим роком! З новим щастям! 
Із Різдвом Христовим!  

 
Чаша здоров’я нехай не міліє, 
Збуваються всі заповітні мрії, 
Щоб радістю й миром були Ви багаті, 
Щоб горя й смутку не знали в хаті. 
Матір Божа хай стоїть на сторожі, 
Господь у щоденних ділах допоможе. 
Кажуть, що під Новий рік 
Що не побажається, 
Все завжди відбудеться, 
Все завжди збувається. 

Вітаю з Новим роком! 
Учитель- вічне слово, 
Як зоря ранкова, 
Він живе щоднини 
У серці кожної людини. 

Я вітаю щиро 
Учителів кмітливих. 
Хай у Новім році 
Будуть всі щасливі. 

Щоб завжди жили вони 
У мирі, щасті і любові. 
І не знали на цім світі 
Ні біди, ні горя. 

Учителів вітав Вадим Довгошей,  
6-Б клас  
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2008 – рік Земляної Миші  

Як прикрасити будинок 
Прикрасьте ялинку іграшками жовтого й золотистого кольорів, а кімнату золотими 
гірляндами й дощиком. 
 
Чим задобрити пацюка 
На святковому столі має панувати статок. Не забудьте про приманку – зерно, горі-
шки, рис, сир. 
 
Торт „Новорічний” (нашвидкуруч) 
На вафлі покласти порізані кружальцями банани, полити розтопленим шоколадом, 
прикрасити свіжими ягодами чи фруктами (розмороженими вишнями, малиною, 
полуницею тощо). 
 
Як вибрати вбрання 
Щоб Земляна Миша була до вас прихильною в 2008 році, у вашому одязі мають 
бути коричневий, сірий кольори, відтінки жовтого. Жінкам слід приділити увагу 
парфумам, щоб порадувати вишуканим ароматом тонкий нюх Миші. Доречними 
будуть золоті ювелірні прикраси з каменями червоного, жовтого, оранжевого ко-
льорів. 
 
Подарунки 
Подарунки до Нового року найкраще вибрати практичні, які стануть у пригоді в 
господарстві, адже пацюки не люблять дрібничок. 

 

У цьому році буде менше витрат, ніж у минулому. А будь-який успіх, подаро-
ваний 2007 роком, стане ще більшим. Більше людей зможуть розв’язати важливі 
проблеми. Поліпшиться життя для працездатної частини населення. 

Як зустрічати 2008 рік 

Добро не лежить на дорозі, його випад-
ково не знайдеш. Добра людина в люди-
ни вчиться. 

 (Ч. Айтматов) 

Не вимагай від рідних немож-
ливого.  

(В.Сухомлинський) 

Хоча б над тобою було сто вчителів – 
вони будуть безсилі, якщо ти не змо-
жеш сам змусити себе до праці й сам 
вимагати її від себе.  

(В. Сухомлинський)  

Афоризми 
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Образ Діда Мороза створював-
ся століттями, і кожен народ укладав 
у нього щось своє. У середні віки 
виникла традиція на Миколин день, 
19 грудня, дарувати дітям подарунки, 
адже так робив сам Святий Миколай. 
Після введення нового календаря 
святий почав приходити до дітей на 
Різдво ,а потім і на Новий рік. Добро-
го старого називають по-різному : в 
Іспанії – татусь Ноель, у Румунії – 
Мош Джаріле , у Голландії – Сінтер 
Клаас , в Англії та Америці – Санта-
Клаус , а у нас – Дід Мороз. 

Голландці стверджують, що 
Дід Мороз родом із Голландії – з ма-
ленького містечка Маастрихт. Але 
насправді народився Сінтер Клаас, 
він же Св. Миколай Мирлікійський, 
він же Санта – Клаус, зовсім не в Ма-
астрихті. А в Туреччині (тодішній 
Візантії), у невеличкому містечку 
Мири в Лікії, в ІV столітті н.е. За пе-
реказами, він мало не з народження 
був праведником. У ХІ столітті вся 
Європа вшановувала святого, який 
обдаровував золотом бідних. Мико-
лай став найулюбленішим у народі 
заступником дітей і безприданниць. 

Католицька церква змушена 
була теж оголосити єпископа Мико-
лу святим. А один хитрий італійсь-
кий єпископ, замисливши взагалі 
прибрати Св.Миколая до рук, прибув 
у Мири й викрав його мощі. Оскільки 
вкрадену святиню було вивезено мо-
рем, морські розбійники вирішили, 
що Св.Миколай буде і їхнім заступ-
ником (звідси, вочевидь, величезне 
опудало пірата в маастрихтській різд-
вяній процесії). 

Потім прийшла Реформація, 
що скасувала культ святих, у тому 
числі й Св.Миколая. У день пам’яті 
Св.Миколая було заборонено 
випікати пряники та робити подарун-

Дід Мороз - характер нордичний,  

лагідний…  

ки дітям. Протестанти оголосили 
«доброму єпископу» справжню вій-
ну. Але іронія долі: за Діда Мороза 
ми маємо дякувати знову ж таки Гол-
ландії. 

Коли голландці прибули до 
Нового Світу, то першим храмом, 
який вони побудували у своєму посе-
ленні Новий Амстердам, став храм 
Сінтер Клааса. Англійці, котрі зміни-
ли голландців, старанно знищували 
сліди своїх попередників. Місто пе-
рейменували в Нью-Йорк, але до 
руйнування храму не дійшли, тільки 
змінили ім’я Святого на Санта-
Клауса й почали боротися з голланд-
ським заступником 
«парламентськими методами». 

Ось такий різдвяний Дід став 
зіркою з першого дня свого існуван-
ня. Навіть у південних країнах, де 
пече сонце, Дід Мороз обов’язково 
вдягнений у шубу й роз’їжджає на 
санях. 

 
 



 

Новорічні подорожі здійснювали  
Чава Катя та Литвиненко Іра, 

10–А клас  
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Новорічні подорожі  

У США готуються до свята 
Нового року особливо старан-
но. Багаточисленні подарунки 
складають під ялинку протягом 
усього святкового тижня, а в 
різдвяну ніч дітям приносить 
подарунки іще й Санта – Клаус. 
У невеликих містах Америки 
збереглась гарна традиція: усі 
ходять один до одного в гості 
та співають різдвяні пісні. Яли-
нки ставлять за два дні до Різд-
ва. На новорічному столі може 
бути найрізноманітніша їжа, 
але центральне блюдо – гуска, 
індичка, качка, куриця, запече-
на цілою. Це символ єдності 
всіх, хто зібрався за святковим 
столом. Різдво – сімейне свято. 

В Італії святки починаються 
із дня святої Лючії(13 грудня), 
коли відзначають день світу. 
Потім – прихід Баббо Натале – 
місцевого Діда Мороза(24 груд-
ня). І закінчується все це поя-
вою Бефани – маленької старе-
нької відьми, яка розносить ді-
тям різноманітні солодощі 6 
грудня – у день Єпіфанії. За-
звичай під Новий рік італійці 

голосно кричать. Із криками та 
піснями вони проганяють геть 
старий рік. Уважається, що Но-
вий рік треба зустріти з відкри-
тим серцем, а значить позбутися 
«чорної» енергії, що накопилася. 

У свята в кожній італійській 
сім’ї на столі присутні сім страв: 
чечевиця, біла квасоля, турець-
кий горох, боби з медом, капус-
та, рис, зварений у мигдальному 
молоці, та макарони із сардинка-
ми в соусі із грецьких горіхів. 

У Франції грудень – місяць 
свят і кров’яних ковбас. Напере-
додні відгодовують гусей, інди-
ків, ріжуть свиней, готують ков-
баси. 

Традиційна їжа французів на 
Різдво й новорічні свята – кро-
в’яні ковбаси, смажена гуска або 
індичка, запечена свиняча голо-
ва, горох, квасоля, чечевиця, го-
ріхи, каштани, ладки на молоці, 
солодощі. Традиційний францу-
зький делікатес – гусяча печінка. 
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Зовнішнє незалежне оцінювання… 
Радіти чи плакати? 

 
Вступних екзаменів не буде!Буде зовнішнє незалежне 

оцінювання!  

Цього року зовнішнє незалежне оцінювання (ЗНО) запроваджується по всій Україні. Це 
обійдеться державі в кругленьку суму- на тестування лише в Чернігівській області треба 
буде близько 2,5 млн гривень(проведення одного тесту коштує 60 гривень, а їх буде 3). Але 
хіба це велика сума, якщо ЗНО має таку благородну мету, як подолання корупції в освіті. 

Відтепер усі вищі навчальні заклади (крім тих, які мають культурно - мистецьке спря-
мування, і тих, при вступі до яких треба складати фізичні нормативи) не екзаменуватимуть 
абітурієнтів, а зобов’язані приймати їх за результатами ЗНО. 

Керівники багатьох вузів зустріли цю новину, м’яко кажучи, без ентузіазму. Навіть 
серед батьків випускників є невдоволені: мовляв, краще заплатити певну суму - і твоя дити-
на без зайвих труднощів – студент. Але ті, хто цю суму зібрати не в змозі, мають радіти 
запровадженню ЗНО, адже шанси всіх випускників вступити до вищої школи залежатимуть 
лише від рівня їхньої підготовки. 

Отже, у 2008 році тестування є обов’язковим для всіх, хто бажає стати студентом вищої 
школи: для випускників шкіл, ПТУ, ВНЗ І - ІІ рівнів акредитації (технікуми, коледжі), для 
випускників попередніх років тощо. Якщо учень не планує навчатися далі, він складатиме 
випускні іспити за традиційною схемою. Щоб стати учасником ЗНО, кожен із випускників 
має з 1 листопада цього року до 20 лютого наступного року зареєструватися в пункті реєст-
рації. Для Чернігова, Ніжина й Прилук такими пунктами є всі загальноосвітні школи, по 
одному пункту буде створено в кожному із решти районних центрів. Крім того, у Чернігові 
діятимуть один пункт для випускників профтехучилищ і один - для випускників ВНЗ І - ІІ 
рівнів акредитації (де саме, буде визначено пізніше). Кожен учасник незалежного оціню-
вання має пройти обов’язкове тестування з української мови та літератури та двох із 
10-ти предметів (їх учень обирає сам в залежності від того, який предмет є профільним у 
вузі, до якого він збирається вступати). До переліку входять: зарубіжна література, історія 
України, математика, біологія, хімія, фізика, географія, основи економіки, основи пра-
вознавства. Для реєстрації абітурієнтові треба пред’явити паспорт або свідоцтво про наро-
дження (якщо ще не виповнилося 16 років) та обрати предмети й мову, якою він складатиме 
тести. Після 20 лютого вже не можна буде ні змінити свого вибору, ні зареєструватись. 

ЗНО здійснюватиметься за абсолютної конфіденційності й анонімності. Напередодні 
тестування, яке планується провести в другій половині квітня, будуть визначені варіанти 
тестів. Спеціальною поштою в супроводі державної охорони їх доставлять на місця. Після 
написання всі роботи одразу ж зашифровуються й відправляються в регіональні центри, а 
потім – в Український центр оцінювання якості освіти, а вже звідти вони знову розсилають-
ся для перевірки, але таким чином, щоб роботи випусників із однієї області перевірялися в 
іншій. Ці та інші засоби безпеки спрямовані на те, щоб запобігти будь-якому викривленню 
результатів. 

Кожному учаснику ЗНО буде видано сертифікат, в якому вказуватиметься його прізви-
ще, ім’я та по батькові й кількість отриманих за тест балів. Цей сертифікат замінить вступні 
іспити до вищої школи. 

Як іде підготовка до ЗНО в нашій школі, ми поцікавилися в директора нашої школи 
В. О. Скоромця та заступника директора О. С. Зеленського. 

 
В. О. Скоромець 
–Якщо освіта України прямує до європейських стандартів, то зовнішнє незалежне тес-

тування просто необхідне, бо без нього нам дороги в Європу нема. Таке тестування – май-
бутнє нашої освіти. І я вважаю, що це повинні усвідомлювати всі ректори, директори ви-
щих навчальних закладів і всіляко підтримувати тестування. Усі європейські країни вже 
довгий час проводять його й розробили різні способи, але, на мою думку, найдоцільніший 
спосіб – це комп’ютеризація, бо вона дає змогу дітям відразу бачити свої результати й апе-
лювати, якщо вони неправильні. Дебати на цю тему безпідставні. Тестування повинно про-
водитись однозначно й беззаперечно. Диплом по закінченню вузу абітуріента, який вступав 
за тестуванням, буде конкурентно спроможним і в інших країнах Європи. Чим ще гарне 
тестування, тим, що всі діти в рівних умовах, бо вступ відбувається за знаннями. Зовнішннє 
незалежне тестування необхідне, і я повністю його підтримую. 

 
О.С.Зеленський 
- З 1 листопада на базі нашої школи функціонує єдиний в районі пункт реєстрації учас-

ників ЗНО 2008 року. Для того, щоб узяти участь у тестуванні, потенційним учасникам слід 
зареєструватися. Зареєструватись може тільки сам учасник. Ні знайомий, ні родич не може 
подати заяву на участь у тестуванні. 
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До 20 листопада учасники тестування можуть з 12:00 до 16:00 зареєструватися або пе-
ререєструватися, якщо вирішать змінити предмети для тестування. 

Проходитимуть реєстрацію не тільки випускники 2008 року, а й випускники минулих 
років, які виявили бажання вступити до вищих навчальних закладів у 2008 році. 

На даний час ще не розроблено остаточного положення про закінчення навчального 
року, але вже зараз можна сказати про те, що результати ЗНО будуть зараховуватися до 
атестата і вплинуть на середній бал цього документа. 

Яким же буде процес вступу абітурієнтів до ВНЗ у 2008 році? Після отримання серти-
фікату про проходження ЗНО та атестата про загальну середню освіту майбутній студент 
подає копії сертифіката та атестата до вибраного ВНЗ (декількох одночасно). Після конкур-
су, який буде проведено приймальною комісією, абітурієнту буде повідомлено про його 
результати. 

На мою думку, ЗНО – це єдино правильний спосіб перевірки знань, випробуваний ча-
сом у багатьох країнах.  

Найбільшою проблемою в ЗНО, я вважаю, є не зовсім зрозуміла позиція керівництва 
багатьох ВНЗ. По-перше, досі не визначено правила прийому, по-друге, із виступів у ЗМІ та 
запевнень перед слухачами курсів довузівської підготовки, у кожному ВНЗ створювати-
муться свої правила прийому??? А як же Указ Президента, Міністра освіти..? 

Найбільше боюся того, щоб ЗНО не стало додатковою годівницею для корупціонерів 
від освіти. 

 
Найбільше хвилювань із приводу ЗНО в учителя української мови та літератури Гали-

ни Вікторівни Карпенко. Адже тестування з її предмета є обов’язковим для всіх. 
Г.В.Карпенко 
- Цього року випускники одинадцятих класів, які бажають вступати до вищих навчаль-

них закладів, будуть складати тести незалежного зовнішнього оцінювання з української 
мови та літератури. 

Мета зовнішнього тестування: 
а) перевірити рівень знань, умінь і навичок учнів щодо програмових вимог; 
б) оцінити рівень досягнень учнів з української мови та літератури; 
в) оцінити ступінь підготовки випускників навчально - освітніх закладів до подальшого 

навчання у ВНЗ. 
Отже, хто систематично працює, добросовісно відноситься до навчання, учить не для 

оцінки, а для того, щоб знати, звичайно, тому легше буде складати тести. Тести з українсь-
кої мови повністю відповідають шкільній програмі й складаються з трьох частин. У тесті є 
завдання від легких до складних, які застосовуються для відбору у вищі навчальні заклади 
за умови високого конкурсу. Потрібно пам’ятати, що тестові завдання виконати фактично 
нереально, оскільки за цією системою відбирають найздібніших. Тому завдання випускника 
– виконати якомога більше завдань і набрати якомога більше балів. Тож не витрачайте час 
на те, чого не пам’ятаєте. Уважно вчитуйтеся в умову. Уважність – запорука успіху. Адже 
саме її відсутність часто є причиною низьких результатів. 

На виконання одного тестового завдання закритого формату, відповідь якого заносить-
ся до аркуша відповідей і перевіряється комп’ютером, відводиться від 45 до 80 секунд. Чим 
складніше тестове завдання, тим більше часу потрібно на його виконання. Тестові завдання 
з мови мають свою специфічність і часто потребують не лише знань, а й умінь аналізувати, 
співставляти. Усе це потребує часу. І тим, хто збирається брати участь у тестуванні, слід 
урахувати таку обставину. Пам’ятайте, що завдання на встановлення відповідностей потре-
бує більше часу, ніж завдання з серією правильних відповідей. Ще більше часу треба на 
виконання завдань, у яких потрібно відшукати ті чи інші мовні явища. Та найбільше часу 
потребує відкрите тестове завдання, оскільки відповідь будується у вільній формі творчим 
зусиллям випускника. Це завдання перевіряє, як ви вмієте створювати текст-роздум на за-
пропоновану тему за певний час. 

 
Поради щодо виконання завдання частини третьої 
Загальні зауваження: 
–додержуйтесь будови тексту роздуму (теза, арґумент, висновок); 
–чітко викладіть тезу, яку потрібно довести; 
–наведіть 2-3 переконливі докази, які найкраще арґументують міркування. Проілюстру-

вати думки посиланнями на приклади з художньої літератури (зазначте назву твору, про-
блему, порушену письменником, назвіть художній образ, через який автор її розкриває, 
наведіть цитату з твору), історичні факти або випадки з життя. Не переказуйте зміст твору;  

–сформулюйте висновок, який випливає з арґументів; 
–пишіть конкретно, уникайте просторового викладу міркувань;  
–за висловлювання, написане на іншу, хоч і близьку тему, ви отримаєте 0 балів 
 
Пам’ятайте: роботу перевірятимуть екзаменатори, які не звикли до вашого почер-

ку, тому писати потрібно чітко й розбірливо. 
Не користуйтеся коректором, виправляючи помилки. Бажаю успіху! 

 
Карпенко Г.В., учитель 
 української мови та літератури.  
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літописи, ство-
рені його попе-
редниками, 
творчо опрацю-
вав їх, збагатив 
своїм літопи-
сом, із-під його 
невтомного 
пера вийшла 
цілісна й тема-
тично заверше-
на книга , яка 
не тільки дає 
уявлення про 
те, «звідки пішла Руська земля і хто в 
ній найперший почав княжити», а й 

читається як надзви-
чайно захоплюючий 
твір на теми нашої 
історії. 
Мова – це показник 

культури народу. Недаремно кажуть: 
«Заговори, щоб я тебе побачив». 

«Особа , що не володіє мовою на-
роду, на землі якого мешкає, - гість або 
окупант, або раб окупанта» ( К.Маркс) 

У листопаді 1997 року до тисячо-
ліття 
писе-
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Рідна мово материнська , 
Ти - душа мого народу , 
Будь від роду і до роду, 
Рідна мово материнська. 

Д.Кононенко 

Кожна епоха приносить свої вина-
ходи й відкриття. Найбільшим винахо-
дом людства було письмо. Писемні 
знаки дали людям можливість зберегти 
істинне знання. Адже саме завдяки 
написаному слову люди збагатили світ 
і своє місце в ньому. Поява письма в 
історії людства не випадкова, писем-
ність виникає з потреби зафіксувати 
думку, щоб передати її на відстань або 
прийдешнім поколінням. Та етапи роз-
витку письма в усіх народів земної кулі 
приблизно однакові. 

Із глибин тисячоліть, з епохи пале-
оліту дійшли до нас малюнки на ске-
лях: зображення тварин і людей, вирі-
зьблені на поверхні каменю. Ці первіс-
ні малюнки й різь-
блення були попе-
редниками піктог-
рафії – малюнко-
вого письма. У період піктографії на-
скельний малюнок почав виконувати 
нову функцію – із знака перетворився 
на розповідь. З’являється графема – 
начертальний знак, який властивий 
писемності. 

У 1113 р. з’явилась славнозвісна 
«Повість временних літ» печерського 
Нестора, якого часто називають літо-
писцем. Нестор звів в одне ціле різні 

9 листопада – День української писем-

ності й мови 

Мирослава Трейтяк,  
10-А клас 

Мова України 
 

Мова моєї Батьківщини, 
Наче пісня солов’я, 
Це гордість України, 
Її знає кожна сім’я. 
Довго її принижували, 
Але вона жила. 
Роками її вдосконалювали, 
Нарешті вона розцвіла. 
Мова – дарунок України, 
Голос її скрізь дзвенить. 
Хай буде завжди живою 
І гордо нехай звучить. 

Катя Кондратько, журналіст-
початківець, 7-А клас 

Добре говорити – означає просто доб-
ре думати вголос. (Е. Ренан) 
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Жителі Папуа Нова Гвінея розмов-
ляють майже 700 мовами, що скла-
дає приблизно 15% усіх мов світу. 
Серед цих мов існує багато місце-
вих діалектів, що використовуються 
для спілкування між селами. 

 В арабській мові 28 букв, які в кінці 
слова пишуться інакше, ніж у сере-
дині, в єврейській – 5 таких букв, у 
грецькій – одна, а в решті європей-
ських мов таких букв нема. 

 На африканському континенті біль-
ше 1000 різних мов. А в мові бербе-
рів у Північній Африці навіть немає 
письмової форми. 

Цікаві факти про мови 

Запам’ятай переклад 
открывать: 

открывать фестиваль — відкривати фестиваль 
открывать дверь, окно — відчиняти двері, вікно 

открывать книгу — розгортати книжку 
открывать глаза — розплющувати очі 

относиться: 
относиться дружески — ставитись по-дружньому 

относиться к большинству — належати до більшості 
относиться с похвалой — відгукуватися похвально 

относиться ко мне — стосується мене 
способный: 

способный на подвиг — здатний на подвиг 
быть на все способным — бути до всього здатним 

способный ученик — здібний учень 

Інновація  - нововведення. 
Білль  - законопроект, що вноситься на розгляд законодавчих органів. 
Міграція  - переселення, переміщення. 
Тактовний  - той, у кого добре розвинуте почуття міри. 
Коректний - той, який знає правила поведінки, ввічливий. 
Імпозантний  - той, хто справляє враження своєю зовнішністю. 
Бартер  - обмін товарами на рівну суму. 
Тендер  - бланк із пропозицією, що розсилається організаторам на поставку 

певного товару чи надання певних послуг. 
Контракт  - договір, угода. 
Акція  - цінний папір. 
Брокер  - посередник, який сприяє здійсненню операцій. 
Дебітор  - боржник. 
Інвестор  - вкладник, що надав інвестицію. 
Кворум  - кількість присутніх на зборах організації. 
Компроміс   - згода, порозуміння із суперником, досягнуті шляхом взаємних 

поступок. 
Н.С.Мудрицька,  

учитель української мови  
та літератури  

Запам’ятай значення термінів: 

 У китайському письмі ієрогліф, 
який означає ,,труднощі, неприєм-
ності“ зображується як дві жінки 
під одним дахом. 

 В алфавіті кхмерів 72 букви, а в 
алфавіті туземців острова Бугенвіль 
– усього 7. 

 У мові ескімосів для назви снігу 
існує більше 20 слів. 

 У письменника Ернеста Вінсента 
Гайта є роман ,,Гедсбі“, який скла-
дається із більше ніж 50 000 слів. В 
усьому романі немає жодної букви 
Е (найбільш уживаної букви англій-
ської мови). 
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порт. 
 У спільній заяві делегацій 65 
держав-членів ООН від 7 листопада 
2003р. говориться: “Великий голод 
1932-1933 років в Україні забрав жит-
тя від 7 до 10 мільйонів невинних лю-
дей…” 
 Особливо була смертність серед 
дітей. У вересні 1933 року за шкільні 
парти не сіло близько двох третин уч-
нів. 
 Голод не був наслідком засухи 
чи неврожаю, а став результатом ціле-
спрямованої політики комуністичного 
режиму. Такі дії влади є злочином 
проти людяності й відповідають ви-
значенню геноциду в Конвенції ООН 
від 9 грудня 1948 року. 
На знак ушанування пам’яті невинних 
жертв голодомору 24 листопада 2007 
року “Ми” (учителі та учні) приєдна-
лись до всеукраїнської акції “Засвіти 
свічку”. Випускники виступили з літе-
ратурно-музичною композицією, заві-
дувачка музеєм Овруцька Ніна Петрів-
на та учні школи читали спогади оче-
видців про страшні роки голодомору. 

10 

75 років тому мільйони синів і 
доньок України, мільйони невинних 
людей, наших рідних і близьких були 
без жалю винищені голодомором. То-
талітарний комуністичний режим сві-
домо спланував і здійснив проти украї-
нців терор голодом. 
 Липень 1932р. – влада ухвалила 
завідомо нереальні до виконання плани 
хлібозаготівель. 
 Серпень 1932р. – прийнято за-
кон “про п’ять колосків”, за яким засу-
джували навіть дітей, що збирали коло-
ски пшениці на полях. 
 Листопад 1932р. – запроваджено 
натуральні штрафи, що означало вилу-
чення всіх харчів у селян. 
 Грудень 1932р. – примусово 
вивезено з колгоспів усі фонди, у тому 
числі й насіннєві. 
 Січень 1933р. – забороняється 
виїзд за межі України. 
 У той час, як від голоду вимира-
ли мільйони українців, влада продов-
жувала  вивозити зерно за кордон. Та-
кож в Україні тоді на повну потужність 
працювали спиртозаводи, які перероб-
ляли зерно на горілку, що йшла на екс-

“Засвіти свічку” 
(До 75-річчя голодомору 1932-1933р.р. в Україні) 

 

Забуттю не підлягає 
16 листопада учні 10 – 11 класів схилили голови в мовчанні перед па-

м’яттю тих, хто помер, не народився, не розцвів для землі рідної. У читально-
му залі районної бібліотеки школярі оглянули книжкову виставку «У пам’ять 
про жертви голодомору» та плакати про голодомор 1932 – 1933 та інших років. 

Старшокласники з великим інтересом слухали директора краєзнавчого 
музею Н.П.Овруцьку, яка розповіла про історичні факти голодомору на Украї-
ні та познайомила з місцевим матеріалом. Л.О.Повозник поділився з молоддю 
спогадами про той страшний час. 

Завершився цей захід хвилиною мовчання. 
В.Тураш, 10–А клас 
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Світить сонце, благодать, 
Веселе літечко сіяє, 
А українцям довелось голодувать, 
І кожен день хтось помирає. 
 
А смерть снує жахливу павутину, 
І павуком чатує на людей. 
Лежать, мов ляльки, біля тину 
Тіла людей – це тисячі смертей. 
 
Усюди хаос, а опухлі діти 
Шукають, чим би заморити черв’яка, 
Вони ще хочуть трішечки пожити! 
Та доля їхня зовсім не така. 
 
Кінець… А звідусіль до сіл 
Ведуть стежки із мертвих людських тіл. 
На Україні в нас була така недуга, 
Чия ж найбільша тут заслуга?.. 

 
Роздумувала над голодомором  

1932 – 1933 рр. 
Ярослава Митус, 10 – А клас. 

Жаринка з болючої рани 
В долоні твої я лечу. 
Болить вона, але не тане, 
Запалюй свічу, мій коханий, 
Запалюй свічу! 
 
В печалі, у вічній скорботі, 
В неперебутній біді, 
Багато ще носимо потай, 
У пам’яті довга робота, 
Однакові очі у вдів. 
 
І буде довіку боліти 
Цей хліб пресвятий на столі. 
За словом Нового Завіту 
Вклонімось землі, мої діти! 
Вклонімось землі… 
 
Ще руки до нас простягають 
Опухлі батьки й матері. 
І не кажіте: “Не знаєм”… 

Бо літо було урожайним, 
І сонце було у порі. 
 
А діти в лахмітті… Руїна… 
І безмір людського плачу. 
Була в них єдина надія, 
Що їх пригадає Вкраїна, 
Й запалить свічу. 
 
Згадає жнива оті чорні, 
Червону мітлу і торгсин. 
Так вовчо повзли людомори 
По наші серця і комори,  
По хліб наш, і жорна, і млин. 
 
Збирались ми надто повільно. 
Наш голос ще світ не почув. 
Вдовину, сирітську, нетлінну, 
Запалюй свічу, Україну! 
Запалюй свічу! 

Україна пам’ятає. 
“Ми” пам’ятаємо! 

Запалюй свічу, Україно!  

Наталя ДЗЮБЕНКО-МЕЙС  
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Майбутні воїни змагалися в 
Куликівській школі. Усе майже 
як у справжній армії: ходили 
стройовим кроком, стріляли із 
пневматичної гвинтівки, заря-
джали й розряджали зброю. А ще 
мірялися силою в армреслінгу, пере-
тягуванні канату, віджиманні від під-

логи. І щоб 
змагання 
проходили 
веселіше, 
зіграли кіль-
ка гуморис-
тичних сце-
нок, в яких 
допомагали 
й дівчата. 
Уболіваль-
ники в залі 
були дуже 
активними, а 

З нагоди 16-ї річниці  
З б р о й н и х  С и л  У к р а ї н и  

«Вояки» перемогли «Козаків»  

да «Вояки»(11 клас) і отримала за це 
грамоту спортивно-технічного клубу 
ТСОУ й диплом Ніжинсько-
Куликівського об’єднаного військко-
мату. Грамотою військкомату за дру-
ге місце нагороджено команду 
«Козаки»(10клас). Ряд учнів отрима-
ли персональні грамоти й подяки. 
Найбільший їх «урожай» зібрав деся-
тикласник Сергій Вересоцький. Ди-
ректор школи В.О. Скоромець поздо-
ровив переможців і учасників і ви-
словив переконання, що з них вий-
дуть справжні воїни, захисники Віт-
чизни. 

Уболівала за «Козаків»  
Дорохова Яна,10-Аклас 

хлопці змагалися з великим 
завзяттям. Часом журі було 
нелегко визначити, хто силь-
ніший. 

І все ж, перемогла коман-
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Одноразовий посуд – на один раз! 

Як і чайний пакетик, одноразовий 
посуд з’явився в Америці. Одноразо-
вий посуд із пластику гарно виглядає 
і коштує копійки. Але пластик – дійс-
но тендітний. На світлі тріскається, 
від гарячого плавиться. Для міцності 
у пластик додають речовини-
стабілізатори. Пластмаса стає тверді-
шою й небезпечною. 

Пластик полістирол (позначається 
PS) на холодне не реагує. Та варто 
налити в нього гарячого напою – від 
70 градусів чи міцного – і нешкідлива 
склянка починає виділяти токсичну 
сполуку під назвою стирол. При регу-
лярному користуванні таким посудом 
токсична речовина накопичується в 

печінці, нирках і може спричинити ци-
роз печінки. 

Поліпропіленовий посуд («Р-Р») ви-
тримує температуру до +100°, тому під-
ходить для гарячих страв і напоїв. Але 
хімічної атаки не витримує – виділяє 
формальдегід або фенол, які вважають 
канцерогенною речовиною. 

У деяких забігайлівках одноразовий 
посуд використовують не один раз. 
Оскільки він погано миється, така 
«економія» може бути шкідливою для 
вашого здоров’я. Тому перед тим, як 
піти звідти, обов’язково поламайте ви-
користані вами склянки, виделки й тарі-
лки. 

Збережи себе! 

Кожні 11 хвилин у дорожньо-
транспортній пригоді 1 людина тра-
вмується. 

Кожні 12 хвилин на дорогах на-
шої країни трапляється дорожньо-
транспортна пригода. 

Кожні 1,5 години під колесами 
автомобілів гине людина. 

Якщо немає тротуару, пішохід 
повинен іти по лівій стороні 
(назустріч транспорту, що рухаєть-
ся). 

Забороняється керувати велосипедом 
чи мопедом із несправними гальмами. 

Забороняється їздити, не тримаю-
чись за кермо, та знімати ноги з педа-
лей. 

Забороняється затримуватися й зупи-
нятися на проїзній частині. 

Забороняється виходити на проїзну 
частину, не впевнившись у відсутності 
небезпеки для себе та інших учасників 
руху. 

Тютюн убиває 
Щорічно в третій четвер листо-

пада, за ініціативою Міжнародного 
союзу проти раку, в усьому світі 
відзначається Міжна-
родний день некурін-
ня. Загальна рекомен-
дація для курців – від-
мовитися від шкідли-
вої звички спочатку 
хоча б на один цей 
день. 

Тютюнова епідемія за останні 50 
років забрала з життя близько 60 
млн. чоловік. Сьогодні кожні 10 
секунд у світі від тютюну гине лю-
дина. В Україні щороку гине понад 
100 тисяч чоловік. 

Легені людини, яка випалює 
пачку цигарок за один день протя-

гом року, містять 1л. осадженої смоли. 
Кожна випалена цигарка може ско-

ротити життя курцеві на 8 хвилин. 
Курці хворіють у 3,5 
рази частіше, ніж некур-
ці. 
Жінки, чоловіки яких 
багато палять, мають у 4 
рази вищі шанси помер-
ти від раку легенів. 

Перебування в приміщенні, де ку-
рять, протягом години рівнозначне ви-
курюванню 4 цигарок. 

Затятий курець протягом дня одер-
жує дозу опромінення, яка в 7 разів бі-
льша максимальної норми, установленої 
МАГАТЕ. 

Поганої звички не позбавимося 
тим, що викинемо її через вік-
но, її потрібно випровадити 
сходами.  

(Марк Твен)  
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Не варто подавати або дарувати 
через поріг, бо це – до нещастя. 

Не давайте голки без нитки, бо 
настане зубожіння. 

Гроші ввечері не варто брати в 
борг, не варто їх і рахувати в цей 
час, бо водитись не будуть. 

Коли берете гроші, то завжди бе-
ріть їх лівою рукою, а віддавайте 
правою, тоді ви завжди будете з 
грошима. 

Не беріть у борг грошей у вівторок, 
бо тоді будете все життя в боргах. 

Люстерко й носову хустинку не 
даруйте тому, кого любите, шанує-
те, хто вам дорогий, бо розлучи-
тесь. 

 Закип’ятити 100 г родзинок в 200 г 
води. Віджати й пити відвар по 0,5 
склянки 3-4 р. в день. 

 Змішати в склянці теплої води по 1 
ст. ложку меду, масла, додати 1 ст. 
ложку горілки. Випивати теплим 2-3 
р. в день. 

 Змішати 200 г меду, 200 г алое, 200 г 
вина “Кагор”. Пити по 1ст. ложці 2-3 
р. в день. 

 Закип’ятити 3 склянки свіжого мо-
лока, остудити до 60°, розчинити в 
ньому 4 ст. ложки меду, повільно 
вилити в посуд із 300 г протертої з 
цукром чорної смородини, помішу-
ючи. Уживати по 20-30 г 2-3 р. в 
день. 

 1 л води, 500 г очищеної й подрібне-
ної цибулі, 40 г цукру, 50 г меду ва-
рити на слабкому вогні 3 год. Осту-
дити, перемити. Приймати по 4-6 ст. 
ложок щодня.  

Будьте здорові! 

У переважної більшості курців процес відвикання від тю-
тюну має не такий уже й „бурхливий” характер і триває 2-3 
дні. А далі доведеться „боротися” не з фізичною, а з психоло-
гічною залежністю. 

Порахуйте, скільки цигарок ви викурюєте за один день. 
Спробуйте викурювати на 3-5 сигарет менше. 

Не купуйте цигарок доти, доки пачка не буде пустою. 
Закурюйте першу сигарету не раніше 16:00, а останню – 

не пізніше 23:00. 
Не куріть натщесерце, на морозі й на сильному вітрі. 
Десять глибоких вдихів замінять сигарету. 
Замініть сигарету – з’їжте яблуко. 
Замість сигарети підкиньте 20 разів у повітря коробок із 

сірниками. 
Пожуйте жувальну гумку. 
Замість цигарки посмокчіть льодяники. 
Придбайте нікотинову жувальну гумку. 
Запальничку й попільничку подаруйте або заховайте у важкодоступному місці. 
На пропозицію закурити відповідайте: „Дякую, не палю”. 
Напишіть таке: „На сигарети я витрачаю 2 грн. в день, 60 грн. на місяць, 730 

грн. на рік. За 2 роки – 1460 грн., за 5 – 3650 грн. і т.д.” 
Пам’ятайте! Лише сила волі й бажання кинути палити допоможуть вам це зро-

бити. 
Куріння, почате в юнацькі роки, завжди різко послаблює організм, знижує його 

опірність різним інфекційним захворюванням, погіршує перебіг усіх захисних 
процесів. 

Якщо людина не прилучилась до куріння в підлітковому віці, вона навряд чи 
будь-коли пізніше почне палити. 

Пам’ятайте! Ніколи не пізно кинути палити! Кажіть собі: „Я кидаю курити”, а 
краще слід казати” „Я не хочу палити”. 

Будьте сильними! 
Будьте здоровими! 

Матеріал збирала Трейтяк Мирослава, 10-А 

Якщо ви хочете кинути палити 

Наші прабабусі вірили в 
ці прикмети  

Лікуємо кашель  
бабусиними рецептами 
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Коли вийти заміж? 

Обмірковуючи дату весілля, подбайте про  
кращий місяць. 
 У січні – рано овдовіти. 
 У лютому – жити в злагоді з чоловіком. 
 У березні – мешкати не в батьківському домі. 
 У квітні – мінливість у щасті. 
 У травні – зрада в сім’ї. 
 У червні – медовий місяць продовжуватиметься 

все життя. 
 У липні – кисло-солодкий шлюб. 
 У серпні – чоловік буде коханим і другом. 
 У вересні – тихе, спокійне життя. 
 У жовтні – суцільні терни. 
 У листопаді – дуже насичений, багатий шлюб. 
 У грудні – зірки кохання з кожним роком сяяти-

муть все яскравіше. 

Існує ціла галузь передбачення долі по родимках на тілі людини. 
 
 На лобі: справа – розум, зліва – безпорадність. 
 Біля очей: поруч із зовнішнім кутом ока – спокійний характер, упевненість та 

бережливість. 
 На бровах: справа – щастя й ранній шлюб; зліва – важкий шлюб. 
 На вусі – безжалісний. 
 На щоці: справа – щастя, особливо в подружньому житті; зліва – труднощі, бо-

ротьба. 
 На носі – велике везіння. 
 На горлі – багатий шлюб, здійс-

нення самолюбивих планів. 
 На шиї - багато удач, негаданий 

спадок. 
 На кисті: природні здібності, що 

ведуть до успіху. 
 На правій руці – удача, на лівій – 

грошові клопоти. 
 На плечі – важкі та складні часи. 
 На грудях: справа – повороти долі; 

зліва – удача й щастя; посередині 
– гарні доходи. 

 На животі – самолюбива натура, жадна. 
 На спині – чесність та щедрість. 
 На ребрах: справа – боягузтво, занудство; зліва – такі ж якості, але в меншій 

мірі. 
 На стегнах – сильні здорові діти й багато онуків. 
 На колінах: правому – безпечний шлюб; лівому – метушливість. 
 На стопі: правій – любов роз’їжджати; лівій – кмітливість. 
 На нозі (правій чи лівій) – лінощі. 

Визначимо долю по родимці  
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Запам’ятай! 

Мозок найкраще працює з 10 до 12-ої 
години – не гай часу на щось інше, а 
уважно слухай учителя на уроках. 

*** 
Уроки найкраще робити з 16 до 18-ої 
години: по-перше, у цей час найінтен-
сивніше працюють твої легені, живля-
чи мозок киснем; по-друге, у цей час, 
хоч би що ти робив, усе в тебе росте – 
і волосся, й нігті, і, звичайно, мозок! А 
по-третє, у цей час найкраще працю-
ють усі твої відчуття: зір, нюх, дотик і 
т.д. 

*** 
Шлунок найкраще працює о 13-й го-
дині –не забудь у цей час підкріпити-
ся. 

*** 
Руки найкраще працюють з 15 до 16-ої 
години – майструй, допомагай у домі, 
по господарству. 

Хочете – вірте... 
Рослини – „рятівники” 

Енергія поганих думок і слів отруює 
атмосферу, псує наше здоров’я. Енер-
гія добра зігріває душу й гармонізує 
роботу всіх органів. Кімнатні рослини 
поглинають лише те, що непотрібне й 
шкідливе для людини, натомість виді-
ляють енергію корисну й чисту. 
 
Рослини не цвітуть у 
людей сумних, а в жит-
тєрадісних розквітають 
навіть ті рослини, що 
дуже рідко цвітуть у домашніх умовах. 
Квіти допомагають розвивати творчі 
здібності й позитивно впливають на 
серцево-судинну систему. 
Фіалка може бути тією останньою 
нотою, якої вам бракує для затишної 
атмосфери в домі. 
Якщо в домі багато білих фіалок, пові-
тря там бринітиме. Блакитні фіалки 
наповнюють дім енергією творчості. 
Каланхое очищує організм від шлаків. 
А, очищуючи, зміцнює захисні сили 
організму. 
Папороть корисна тим, у кого багато 
нереалізованих бажань, хто прагне 
швидко досягти успіху. 

Навіть якщо розміри вашої спальні 
дозволять вам розташувати одну-дві 
пальми, цього краще не робити: пальма 
покликана створювати бадьорий на-
стрій. 
Бегонію корисно мати тим, хто дуже 
довго думає, перш ніж щось зробити. 

Якщо у вашому домі 
живуть базіки, посадіть 
бегонію. 
У будинку, де є діти, 
дуже корисно тримати 

цикламен. Під його тонким впливом 
діти стають спокійнішими. 
Монстеру добре мати тим, хто має 
безлад у речах, думках, почуттях, у 
кого вдома живуть або бувають люди з 
„кашею” в голові. 
Якщо між співрозмовниками стоїть 
кактус, образливих слів у їхніх розмо-
вах поменшає. У кактусів є ще одна 
чудова властивість – відлякувати нечи-
сту силу. 
Із фікусом у атмосфері дому з’являєть-
ся дух ентузіазму. У будинку, де є фі-
кус, комфортно всім домочадцям. 

Продукти – “захисники” 

Склянка червоного виноградного соку 
на день захистить від інфаркту ефек-
тивніше пігулки аспірину. 
Дві склянки молока в день попередять 
інсульт. 
П’ять грецьких горіхів, які їсти кожно-
го дня, продовжують життя на 7 років. 
Шість черешень чи вишень, які їсти 
вранці та ввечері, у 3 рази знизять ві-
рогідність розвитку серцево-судинних 
захворювань. 
Малинове варення зміцнює артерії. 
8 бананів у тиждень нормалізують 
серцевий ритм. 
9 абрикосів у день врятують від напа-
ду стенокардії. 
10 ягід суниці після їжі – відмінна 
профілактика атеросклерозу. 

Хвороб безліч, а здоров’я одне.  
(Л.Берн) 
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Хочеш – вір, а ні – то перевір 
 

Жителі Ісландії не мають прізвищ. 
* * * 

Корали бувають темно-червоні, блідо-рожеві, білі й навіть блакитні. 
* * * 

Японські макаки живуть лише на північних островах Японії. 
* * * 

Орден Британської імперії Мері Куант отримала за винайдення міні-
спіднички. 

* * * 
В Оклахомі (США) законом заборонено дражнити собак. 

* * * 
Найкоротша у світі річка протікає в США. Її довжина 37 метрів, називається 

вона Ді. 
* * * 

На небі 88 сузір’їв (за даними Міжнародної Астрономічної Спілки). 
* * * 

Мурашки-робітники живуть приблизно 7 років. У мурашнику є своя цариця. 
Вона живе найдовше – аж 12 років. 

* * * 
Сатурн – найлегша планета Сонячної системи, бо складається переважно з 

водню, рідкого й газоподібного гелію. 
* * * 

Жираф спить стоячи й недовго. Дуже рідко жирафи лягають на землю – тіль-
ки тоді, коли почуваються в цілковитій безпеці. Щоб підхопитися на ноги, їм 

потрібно аж 10 секунд. 
* * * 

Кіт чує запах за 40 метрів. 
* * * 

В Угорщині є Музей марципанів, де експонати виготовляють з цукру та шо-
коладу. 

* * * 
Сонце – звичайна зірка. 

* * * 
Осел може прожити 50 років. 

* * * 
Табуретка з трьома ніжками ніколи не хитається. 

* * * 
У Тихому океані є 1400 гір. 

7 грудня – день Святої Катерини  
Янголь Катерину, 6-А 
Олійник Катерину, 6-Б 
Брюховецьку Катерину, 6-В 
Кондратько Катерину, 7-А 
Тураш Катерину, 7-Б 
Чабан Катерину, 7-Б 
Чаву Катерину, 10-А 
Єзікову Катерину, 11-А 

Вітаємо з Днем Ангела! 

13 грудня – день Святого Андрія 
Колюха Андрія, 5-Б 
Мацвійка Андрія, 6-А 
Стеценка Андрія, 6-А 
Загребельного Андрія, 6-Б 
Киселя Андрія, 9-Б 
Крошку Андрія, 9-В 
Роговця Андрія, 10-А 

19 грудня – день Святого Миколая 
Пономарчука Миколу, 6-Б 
Шкабуру Миколу, 7-А 
Семененка Миколу, 7-А 
Бойка Миколу, 7-Б 
Коржа Миколу, 9-А 
Гончаренка Миколу, 10-А 
Зубка Миколу, 11-Б 
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Поезія – це завжди неповторність,  
якийсь безсмертний дотик до душі.  

Ліна Костенко 

Незвичайний урок  

Нещодавно на урок літератури рід-
ного краю до нас завітав місцевий поет 
Л.О.Повозник. Частина учнів, яких 
мало чим можна зацікавити, налашту-
вались на звичайний урок. Але розпові-
ді вчителя Мудрицької Н.С., а потім 
самого поета відразу заволоділи ауди-
торією й примусили 
слухати навіть най-
більших скептиків. 

Повозник Л.О. 
виявився надзвичай-
но цікавою людиною, справжнім еру-
дитом і талановитим поетом. Перші 
проби його поетичного пера відносять-
ся до далеких шкільних років. Потім 
навчання в Ніжинському педінституті, 
відвідування літстудії, але у вирі життя 
поезія  йшла на задній план. Працював 
учителем фізики та заступником дире-
ктора Куликівської школи, згодом заві-
дувачем районним відділом освіти, 
потім у районі на керівних посадах. 

Куликівко моя 
Куликівко моя, зоре світанкова! 
Я дарую тобі своє ніжне слово. 
Я приїхав сюди до чужої хати, 
Ти ж зустріла мене, наче рідна мати. 
Полюбив я тебе за сади квітучі, 
За широкі поля і луги пахучі, 
За хороших людей, що в труді невтомні, 
За чудові пісні твої вікопомні. 
Куликівко моя, зірко в небі рання! 
Тут я друзів знайшов, тут пізнав кохання. 
Чарували мене співи солов’їні 
І дівчата твої, гарні, мов богині. 
Куликівко моя, квітко полуденна! 
Я не зраджу тебе, знаю достеменно. 
Бо з тобою долав я незнані броди, 
Бо з тобою ділив радощі й незгоди. 
Куликівко моя, пісне вечорова ! 
Ти моєї душі і життя основа. 

 Л.О. Повозник 

Весь його трудовий шлях проходив у 
нашому районі, який він знає, як свої 
п’ять пальців … 

А далі була поезія. Спочатку учні 
читали напам’ять вірші Л.Повозника, а 
потім звучали поезії в авторському 

виконанні. Особли-
во схвилювали де-
сятикласників вірші 
громадянської ліри-
ки. Безмежна любов 
до свого поліського 

краю звучала в таких віршах: 
,,Україна“, ,,Земля моя кохана“, 
,,Куликівко моя“, ,,Салтикова Дівиця“ 
та ін. Поет вірить у кращі часи нашого 
народу, цією вірою пронизана вся його 
лірика. У кінці уроку-зустрічі 
Л.О.Повозник читав гумористичні вір-
ші. 

На згадку про зустріч поету вручи-
ли живі квіти.  

Іра Литвиненко, 10-А кл. 

Характер – найбільший примножувач 
людських здібностей. (К. Фітер)  
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У чому полягає духовна краса людини? 

Людина має зовнішню та внутрішню красу. Маючи ли-
ше зовнішні характеристики, ми не можемо твердити, що 
знаємо людину. Натомість часто трапляються випадки, ко-
ли люди стають друзями, спілкуючись листами, навіть не 
бачачи одне одного. Отже, саме внутрішня сутність людини 
визначає наше ставлення до неї: що багатшим є внутрішній 
світ, тим досконалішою вона нам видається. Внутрішній 
світ – це все, пов’язане з людською душею, а саме: почуття, 
думки, бажання, прагнення, інтереси. Тому ми маємо бути 
добрими, чуйними, милосердними й щирими. 

Робіть лише добро, і воно повернеться до вас сторицею. 
Кажуть, якщо є світло в душі, то буде й краса в людині. 
Якщо буде краса в людині, то буде гармонія в домі. Якщо 
буде гармонія в домі, то буде порядок у нації й мир у світі. 

То ж прагнімо вершин добра! 
 

Над духовною красою людини роздумувала 
Софійка Коса, 6-Б клас 

Яку людину можна назвати красивою? 
Ти знаєш, що ти – людина, 
Ти знаєш про це, чи ні? 

Людина – це дивна істота, адже 
має прагнення жити за законами Доб-
ра, Краси, Істини. Якби можна було б 
накреслити 
карту кожної 
людини, то 
вона склада-
лася б із океа-
ну Любові, 
морів Добра й Справедливості, остро-
вів Мужності, Сили й Волі. 

Пам’ятаю 1 вересня 2003 року. 
Мій молодший брат Віталик повернув-
ся додому після першого шкільного 
дня у своєму житті. Я запитав його : 
«Як звати твою вчительку?». «Як її 
звати, я забув, - щиро зізнався братик, 
- але вона молода й добра». 

І тепер, коли я подорослішав, то 
зрозумів, як точно дитяча інтуїція ви-

значила основну рису характеру вчите-
льки. 

Найбільше я ціную в людях внутрі-
шню красу. 
Красивою мож-
на назвати лю-
дину, яка з по-
вагою ставиться 
до старших, 

уміє любити інших, відкрита, доброзич-
лива, вболіває за долю інших, перейма-
ється чужим болем, робить добро лю-
дям, завжди готова прийти на допомогу. 
Такі люди красиві душею, помислами, 
вчинками. Кажуть, у наш час не дуже 
часто можна зустріти таких людей. Але 
якщо до людей іти з добром, то добре 
буде тобі. 

Бути добру! 
Владислав Моргацький, 6 – Б клас 

“Ділись із людьми кращим, що в тебе є, і цього 
ніколи не буде достатньо. І все ж ділись найкра-
щим!” (Життєвий девіз матері Терези). 
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Жодна людина ще не навчилась думати, читаючи в гото-
вому вигляді записані думки іншої людини. Навчитись ду-
мати можна лише розмірковуючи самостійно. 

М. Емінеску 

Я так думаю 

“… Прокласти собі шлях”! Що це означало для Жульєна Сореля(Стендаль 
“Червоне і чорне”) і що це означає для мене.  

Фрагменти із творів учнів 10-х класів. 

Для мене слова “пробити собі 
дорогу” означають зробити собі щас-
ливе й гарне майбуття. Але щоб це 
зробити, потрібно докласти дуже 
багато зусиль і старання. 

Юра Корж 
Я розумію, що коли ти проби-

ваєш собі дорогу, то якимось чином 
завдаєш прикрощів іншим, може, 
навіть завдаєш їм болю. Але кожен 
бореться за своє щастя, чимось 
(кимось)жертвуючи. 

Таня Зеленська 
Більшість людей при виборі 

віддають перевагу багатству та ка-
р’єрі, при цьому забуваючи про мо-
раль. На мою думку, ніколи не мож-
на міняти, наприклад, справжнє ко-
хання на багатство, бо все одно щас-
тя не буде. 

Ірина Литвиненко 
Для мене “пробити собі доро-

гу” – це, перш за все, бути людиною 
й залишатися нею, збудувати своє 
майбутнє, перемогти всі негаразди, 
отримати вищу освіту, знайти робо-
ту, кохання, створити сім’ю. І коли 
це все буде в мене, я зможу сміливо 
сказати, що я “пробила собі дорогу”. 

Марія Климіша 
Я вважаю, що кожна людина 

мого віку повинна мати мету в житті. 
Без мети людина просто розгубиться 
у великому світі можливостей. І, як 
відомо, можна погнатися за двома 
зайцями й жодного не впіймати. 
Пробити собі дорогу – це, насампе-
ред, досягти мети, вийти в люди. Але 
намагатися робити це чесним шля-
хом, не вдаючись до лицемірства, не 
пристосовуючись. Хоча чесно вам 
скажу, що в нашому жорстокому 
світі без цього не виживеш. 

Наташа Харченко 

У наш час дуже цінують знан-
ня, розум і вміння. Щоб пробити 
собі дорогу, насамперед, потрібно 
здобути якісну вищу освіту, потім 
знайти престижну роботу. Одним 
словом, поставити перед собою мету 
та йти до неї, не спиняючись ні на 
мить. 

Надя Козел 
Для мене слова “пробити собі 

дорогу” означають своїм розумом 
завоювати достойне для себе місце в 
суспільстві, те місце, що відповідає 
моїм моральним та душевним якос-
тям. І найголовніше – потрібно зали-
шатися самим собою, не влаштову-
вати маскарадів. Не потрібно одяга-
ти чиюсь маску на своє обличчя. 

Сергій Дорошенко 
Завжди є вибір: або “по трупах 

інших” і швидко, або власною пра-
цею та наполегливістю йти до мети 
повільно, казати правду, мати свою 
позицію й відстоювати її, маючи 
впевненість у тому, що вона прави-
льна. 

Так само є два виходи: підла-
штовуватись під оточення або змі-
нювати його по-своєму, не підкоря-
тись моді, а диктувати її. 

Я вибираю мету й повільно, 
послідовно йду до неї. І вважаю, що 
це є правильним шляхом у житті. 
Від своїх переконань ніколи не відс-
туплюся. 

Андрій Роговець 
Для мене “пробити собі доро-

гу” - означає зробити гарну кар’єру 
завдяки власним зусиллям, без особ-
ливих сподівань на інших. 

Сергій Вересоцький 
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Напевне, немає на землі людини, якій би не подобалося добре ставлен-

ня з боку інших. Про багатьох так і кажуть: ,,Він добра людина‘‘ чи ,,Її до-
броти вистачає на всіх‘‘. А ти – добра людина? Перевір себе з допомогою 
тесту. 
 
1. У тебе є гроші. Ти зміг би витратити їх на подарунки друзям? 
2. Однокласник розповідає про свої проблеми. Ти даси йому зрозуміти, 

що це тебе анітрохи не цікавить? 
3. Твій друг погано грає в шахи. Чи піддаєшся ти йому іноді? 
4. Ти часто хвалиш друзів без причини – просто щоб підняти їм настрій? 
5. Ти любиш злі жарти, розіграші? 
6. Чи довго ти пам’ятаєш образу, тримаєш зло на кривдника? 
7. Чи можеш терпляче слухати те, що тебе зовсім не цікавить? 
8. Чи вмієш на практиці застосовувути свої здібності? 
9. Чи кидаєш гру, коли починаєш розуміти, що програєш? 
10. Коли ти переконаний у своїй правоті, чи слухаєш заперечення співроз-

мовника? 
11. Чи охоче ти виконуєш прохання інших людей? 
12. Чи здатен ти кепкувати з когось, щоб розвеселити компанію? 
 

Зарахуй собі по 1 балу за відповіді ,,так‘‘ на запитання 1, 3, 4, 7, 11 і за 
відповіді  ,,ні‘‘ на запитання 2, 5, 6, 8, 9, 10, 12. Якщо ти набрав:  

 
понад 9 балів, ти – добрий, подобаєшся людям, умієш спілкуватися, у 

тебе багато друзів. Але не треба прагнути до хороших стосунків з усіма. 
Погана людина не потребує твоєї доброти – вона може сприйняти її як сла-
бкість; 

 
від 4 до 8 балів – твоя доброта має вибірковий характер. Ти можеш 

бути добрим з одними й жорстоким з іншими. Наприклад, ти не завжди 
добрий із батьками. Намагайся мати рівні стосунки з усіма, щоб ніхто не 
ображався на тебе, а особливо – батьки; 

 
менше від 4 балів – спілкуватися з тобою буває нелегко навіть близь-

ким людям. Тобі бракує доброзичливості, відкритості. Будь добрим – і 
знайдеш нових друзів. 

Не стоит прогибаться под изменчивый мир, 
Пусть лучше мир прогнется под нас. 

Із репертуару групи “Машина времени” 
 
Человек может возвыситься лишь двумя путями –  
с помощью собственной ловкости или благодаря 
чужой глупости. 

Ж. де Лабрюйер 

Чи добрий ти? 
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а Казбич – Каракезом.  
 Наташа була істинно російською 

натурою, дуже любила природу й 
часто ходила на вулицю. 

 Герасим кинув Тетяну й зв’язався з 
Муму. 

 Грушницький ретельно цілив у лоба, 
куля подряпала коліно. 

 Тут він уперше дізнався розмовну 
російську мову від няні Орини Родіо-
нівни. 

 Під час другого акту Софії та Мол-
чаліна в них під сходами сидів Чаць-
кий. 

 Перші успіхи П’єра Безухова в кохан-
ні були поганими – він одразу одру-
жувався. 

 Оскільки Печорін - людина зайва, то 
й писати про нього – зайве марну-
вання часу. 

 Багаття замерзло, і вугілля закляк-
ло. 

 Слов’яни були волелюбним народом. 
Їх часто гнали в рабство, але й там 
вони не працювали… 

 Коли я прочитав роман Горького 
«Мати», то сам захотів стати ма-
тір’ю. 

 Батьки Іллі Муромця були прости-
ми колгоспниками. 

 Літати на милицях непросто, але 
він навчився. 

- Чим відрізняється людина 
від тварини? - запитує вчителька на 
уроці 
- У тварин не має грошей, і вони не 
можуть купити собі їжу, - відповів Пе-
трик. 

Син п'ять хвилин почитав книжку 
’й відклав її в бік:  
-У мене перерва.  
-Та яка перерва! -каже мама.-   
читати - це ж так цікаво, наче в 
кіно 
- Ну, якщо це кіно, тоді в мене 
рекламна пауза. 

-Тату, купи мені інший портфель. 
- просить син. -Навіщо? Цей же 
ще зовсім новий, 
- Мені потрібен менший.  
-Чому? 

- Тобі хтось допомагав готувати уро-
ки? - звернувся учитель до учня. 
- Так, татко. 
- Яким чином? 
- Я сидів за столом, а він стояв біля 

мене з ремінцем. 

Учителька попросила Андрійка про-
відміняти дієслово «ходити». 
-Я йду... Ти йдеш... '   
- Швидше. Андрійку! 

Усміхнись 

Із шкільних творів 
 Такі дівчата, як Ольга, вже давно 

набридли Онєгіну. Та й Пушкіну теж. 
 З Михайлом Юрійовичем Лермонто-

вим я познайомилася в дитячому са-
дочку. 

 Герасим їв за чотирьох, а працював 
один. 

 Печорін викрав Белу в пориві почут-
тів і хотів через її кохання наблизи-
тися до народу. Але йому це не вдало-
ся. Не вдалося йому це і з Максимом 
Максимовичем. 

 Базаров любив різних комах і робив їм 
щеплення. 

 Пугачов подарував шубу й коня зі свого 
плеча. 

 У Чичикова багато позитивних рис: 
він завжди поголений і пахне. 

 Чичиков їхав у кареті з піднятим за-
дом. 

 Пугачов допомагав Гриньову не лише в 
роботі, а й у коханні до Маші. 

 Шовковисті, біляві локони вибивалися 
з-під її мереживного фартуха. 

 Сини приїхали до Тараса й почали з 
ним знайомитися. 

 Дорогою до Богучарово Андрій Болкон-
ський, як старий дуб, розцвів і зазеле-
нів. 

 Фамусов засуджує свою дочку за те, 
що Софія з самого ранку й уже з чоло-
віком. 

 Таким чином, Печорін оволодів Белою, 

-Мамо! Приготуй, будь ласка, зав-
тра улюблену таткову страву. 
-Чому?  
-А я принесу табель. 
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Це цікаво  
30-річний Леонардо Ди Капріо - зірка „Титаніка” й „Авіатора” – придбав у 

власність острів у Карибському морі. Він збирається побудувати п'ятизірковий 
готель для заможних любителів екотуризму 

Чи знаєте ви, що …  
1991р.-здійснено перший у світі політ над Еверестом на повітряній 
кулі. 

1938р.-день народження першої ксерокопії. 
4044р. до н. е. –за підрахунками ірландського архієпископа Джеймса 
Асшера, цього дня було створено людину. 

1998р.-українські хакери через комп'ютери пограбували Вінницьке 
відділення Нацбанку на 80,4млн. гривень(більш ніж 20млн доларів на 
той час) 

1999р.-знайдено замороженого мамонта. Зараз учені хочуть його кло-
ну вати. 

2003р.-у США народилася двоголова змія. 

На японському острові Рюкю во-
дяться однойменні деревні зайці, які 
чудово лазять по деревах і навіть се-
ляться в дуплах. 

 
Один із найменших динозаврів мав 

назву салтоп, що означає „стрибаюча 
нога”. Він був завдовжки близько 60 
см і важив близько 1кг. 

 
Найдрібніші  породи собак у світі - 

йоркширтерьєри, чихуахуа й карликові 
пуделі, представники яких у зрілому 
віці можуть важити менш ніж 450 гра-
мів. 

Найкращі стрибуни у висоту серед 
тварин – пуми й африканські леопарди. 
Вони здатні здійснювати стрибки на 
дерева висотою до 5,5м. 

 
Швидкість польоту бджоли може 

сягати 65км/год.Це швидкість скаково-
го коня. 

 
У комах немає голосу. Бджоли в 

польоті дзижчать крилами. Коники 
цвірінчать , потираючи лапки . До речі, 
вуха в коників на колінах. 

 
Тварини розрізняють кольори, яких 

ми не сприймаємо. Ми бачимо звичай-
ну жовту квітку, а бджола милується 
ультрафіолетовим візерунком на ній. 



 

1. Усталений зворот, цілісний за значенням вислів. 
2. Словесно-музичний твір, при-значений для співу. 
3. Мова, характерна для певної місцевості. 
4. Слово, близьке або однакове за значенням до іншого, але 

відмінне від нього звучанням і написанням. 
5. Властивість мови, яка надає їй емоційного забарвлення, 

відтінку ніжності, ласки. 
6. Книга, в якій у алфавітному порядку подано слова якоїсь 

мови. 
7. Властивість української мови, яка надає їй приємного, ме-

лодійного звучання. 
8. Мистецтво, створене народом; народна творчість. 
9. Здатність людини говорити, висловлювати свої думки. 
10. Пісня для заколисування маляти. 
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Фото Чави С.А. 



 

 

Січень Лютий  Березень 
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд 

 1 2 3 4 5 6     1 2 3      1 2 
7 8 9 10 11 12 13 4 5 6 7 8 9 10 3 4 5 6 7 8 9 

14 15 16 17 18 19 20 11 12 13 14 15 16 17 10 11 12 13 14 15 16 
21 22 23 24 25 26 27 18 19 20 21 22 23 24 17 18 19 20 21 22 23 
28 29 30 31     25 26 27 28 29    24 25 26 27 28 29 30 

                         
                         

 Квітень  Травень  Червень 
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд 

 1 2 3 4 5 6     1 2 3 4        1 

7 8 9 10 11 12 13 5 6 7 8 9 10 11 2 3 4 5 6 7 8 
14 15 16 17 18 19 20 12 13 14 15 16 17 18 9 10 11 12 13 14 15 

21 22 23 24 25 26 27 19 20 21 22 23 24 25 16 17 18 19 20 21 22 

28 29 30     26 27 28 29 30 31   23 24 25 26 27 28 29 

                 30       
                         

 Липень  Серпень  Вересень 
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд 

 1 2 3 4 5 6     1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 

7 8 9 10 11 12 13 4 5 6 7 8 9 10 8 9 10 11 12 13 14 
14 15 16 17 18 19 20 11 12 13 14 15 16 17 15 16 17 18 19 20 21 

21 22 23 24 25 26 27 18 19 20 21 22 23 24 22 23 24 25 26 27 28 

28 29 30 31    25 26 27 28 29 30 31 29 30      
                       
                         

 Жовтень  Листопад  Грудень 
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд 

  1 2 3 4 5      1 2 1 2 3 4 5 6 7 

6 7 8 9 10 11 12 3 4 5 6 7 8 9 8 9 10 11 12 13 14 
13 14 15 16 17 18 19 10 11 12 13 14 15 16 15 16 17 18 19 20 21 

20 21 22 23 24 25 26 17 18 19 20 21 22 23 22 23 24 25 26 27 28 

27 28 29 30 31    24 25 26 27 28 29 30 29 30 31     
                        


