
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 #18 2011 р. 



ФОТОРЕПОРТАЖ ІЗ ВЕЧОРА ДО ДНЯ  
СВЯТОГО ВАЛЕНТИНА 



 

Привіт усім! 
Я, Коса Софія,  новий редактор жу-

рналу «Ми» рада всіх Вас вітати в Но-
вому році. За словами астролога, 2011 
рік Кролика, безсумнівно, принесе 
багато успіхів і щастя. Тому бажаю 
Вам здоров’я, натхнення, радісних 
моментів та високих досягнень. Я за-
планувала багато чого й сподіваюся 
все це реалізувати. Пишіть нам про 
свої подорожі, перемоги, змагання, 
про своїх друзів, учителів, своїх куми-
рів. Ми разом зможемо зробити наш 
журнал цікавим і корисним для всіх! 
Тільки наша творчість, ініціативність 
та небайдужість зможуть створити 
справжню родзинку – журнал «Ми». 

Софія Коса,  
9-Б клас 

Слово редактора 
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18-й номер журналу  
робили 
учні 5-11 класів – члени студії 
журналістів-аматорів під керівницт-
вом Н.С. Мудрицької 

Дизайн 
титуль-
ної сторі-
нки 

О. С. Зеленський 

Комп’ю-
терний 
набір: 

учні 9-10 класів 

Верстка,  
дизайн 

О. С. Зеленський,  
О. П. Андрушко 

Фоторе-
портажі 

О. С. Зеленський, 
 

Редактор Софія Коса, 9-Б клас 
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В І Т А Є М О !  

Гринченка Дмитра із зайнятим І місцем у районному кон-
курсі творчих проектів “Держава очима дітей” 

*  *  * 
Музиченко Аліну, ученицю 6-А класу, яка зайняла І місце в 
обласному конкурсі «Професія моєї мрії». Її малюнок ви-

знаний найкращим в області. 
*  *  * 

Призерів пісенного фестивалю «Осінній зорепад» : 
Андрія Гнилушу -  ІІ місце ,  

Марину Євдокименко та Світлану Сидоренко -  ІІІ місце.  
У молодшій віковій категорії виступала учениця 3 класу 

Аня Годун. 
Усі учасники отримали дипломи та цінні подарунки . 

*  *  * 
Близнюк Аліну, ученицю 10 класу, яка стала дипломантом  
МАН на виставці молодіжних інновацій «Майбутнє Украї-

ни» та здобула диплом ІІІ ступеня на ІІ етапі конкурсу-
захисту робіт Малої академії наук України в 2011 році. 

*  *  * 
Призерів ІІІ етапу предметних олімпіад: 

Гринченка Дмитра - диплом ІІ ступеня з російської мови 
та диплом ІІ ступеня з історії 

Кузуб Надію - диплом ІІІ ступеня з фізики 
Василенка Ігоря - диплом ІІІ ступеня з російської мови 

*  *  * 
Команду Куликівського району за І командне місце в об-

ласному конкурсі з інформаційних технологій.  
Склад команди: 

Антипов Олександр (учень 11 класу Вересоцької школи), 
Гнилуша Андрій (10-Б клас Куликівської школи),  
Зінець Леонід (10-Б клас Куликівської школи). 
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Предмет Клас Місце Переможці 
Укр. мова та літ. 7-Б ІІ Свинаренко Даяна Сергіївна 

   7-Б ІІІ Козак Тетяна Юріївна 
  8-Б І Сабадін Юлія Василівна 
  9-Б І Кузуб Надія Володимирівна 
  10-А І Гринченко Дмитро Валерійович 
  10-Б ІІІ Мозгова Марина Валеріївна 
  11-А І Василенко Ігор Володимирович 

Рос. мова та літ. 9-Б І Мулач Альона Олександрівна 
  10-А І Гринченко Дмитро Валерійович 
  11-А І Василенко Ігор Володимирович 
  11-А ІІ Данілевська Марія Миколаївна 
  7-Б ІІ Свинаренко Даяна Сергіївна 
  7-Б ІІІ Козак Тетяна Юріївна 
  8-Б ІІ Сабадін Юлія Василівна 

Осн. економіки 11-А І Роговець Валерій Григорович 
Історія 10-А І Гринченко Дмитро Валерійович 

  11-А ІІІ Василенко Ігор Володимирович 
Англійська мова 8-Б ІІІ Сабадін Юлія Василівна 

  9-А ІІ Янголь Катерина Ігорівна 
  10-А І Чечітко Сергій Сергійович 
  11-А ІІ Черняк Галина Олегівна 

Фізика 7-А І Атрощенко Павло Володимирович 
  8-Б І Сабадін Юлія Василівна 
  9-Б І Кузуб Надія Володимирівна 
  10-Б І Зінець Леонід Валентинович 
  11-А І Данілевська Марія Миколаївна 

Математика 9-Б ІІІ Кузуб Надія Володимирівна 
  10-Б І Гнилуша Андрій Павлович 

Правознавство 10-А ІІ Гринченко Дмитро Валерійович 
Географія 7-А ІІ Атрощенко Павло Володимирович 

  8-Б І Колюх Андрій Сергійович 
  9-А ІІ Башта Дарина Ігорівна 
  11-А ІІІ Роговець Валерій Григорович 

Хімія 8-Б ІІ Сабадін Юлія Василівна 
  9-Б І Кузуб Надія Володимирівна 

Біологія 8-Б І Сабадін Юлія Василівна 
  10-Б ІІІ Мозгова Марина Валеріївна 
  11-А ІІ Василенко Ігор Володимирович 
  11-А І Роговець Валерій Григорович 

Інформатика 10-Б І Зінець Леонід Валентинович 
Труд. навч. 8-Б ІІ Мойсеєнко Вадим Анатолійович 

  9-В І Близнюк Максим Вікторович 
  9-А І Башта Дарина Ігорівна 
  10-А ІІ Супрун Вікторія Вікторівна 

Переможці ІІ туру предметних олімпіад 
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Улітку наш клас побував у Ге-
тьманській столиці - місті Батурин. 
Це містечко захопило мене своєю 
красою та неповторніс-
тю. Окрасою та гордіс-
тю Батурина є палац 
Кирила Розумовського, 
останнього гетьмана 
України. Нас дуже вра-
зив палац і з любов’ю та 
естетичним смаком об-
лаштована прилегла до 
палацу територія. Ви-
шукані клумби та газо-
ни милують око відвіду-
вачів. Незабутня краса 
природи, визначних па-
м’яток зачаровували 
погляд. У середині цьо-
го палацу панувала тає-
мнича атмосфера минулих років. 
Цінні картини й вишукані меблі, 
різні інтер’єри кожної кімнати при-
ємно вражали нас. 

Незабутня поїздка 
Також ми відвідали Цитадель 

Батуринської фортеці, де оглянули 
цікаві пам’ятки історії. Особливо 

нам сподобались гармати, 
які допомогли думкою 
перенестись у ті далекі 
буремні часи. 
Ще побували в будинку 
Кочубея,  познайомились 
із житлом генерального 
судді. 
 А на станції Крути поба-
чили меморіал «Пам’яті 
героїв Крут». 
Загалом, у Батурині мені 
та моїм однокласникам 
дуже сподобалось. Ми всі 
приїхали переповнені вра-
женнями. І всім, хто там 
не був, я раджу відвідати 

це чудове місто Батурин. 
Мулач  Альона,  

9 – Б клас 
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Щороку в першу неділю жовтня  ми вітаємо своїх наставників, 
дорогих учителів із професійним святом – Днем учителя. 

Шановні наші вчителі! У цю прекрасну осінню пору ми щиро 
вітаємо Вас, бажаємо, щоб кожен день був сповнений Радістю, Ві-
рою та Надією, прагненням жити і творити на благо рідної України. 
Хай Господь дарує Вам здоров’я , щастя, здійснення всіх Ваших 
мрій та сподівань. Нехай щоденно любов’ю наповнюються  Ваші се-
рця, а спокій оселиться у Ваших душах. Кожен наступний день  зу-
стрічайте в достатку, а тимчасові труднощі швидко нехай лишають 
Вашу оселю. Земних щедрот Вам, добробуту, миру та процвітання! 

Хай ладиться скрізь: на роботі, в родині, 
Щоб радісний настрій у серці не згас, 
Усе світле й гарне, що треба людині, 
Нехай неодмінно приходить до Вас. 
Хай щастя приходить і ллється рікою, 
Хай горе обходить завжди стороною, 
Хай доля дарує Вам довгі літа, 
А в серці завжди хай живе доброта! 

Із  Днем  учителя ! 
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Ольгу Миколаївну Іванюк,  яка нещо-
давно  відсвяткувала  свій  ювілейний 
день народження. Педагог від Бога, 
учитель географії вищої категорії, вона 
присвятила своє життя навчанню й ви-
хованню дітей.  Її  уроки – це незабут-
ня, цікава й захоплююча подорож по 
рідній країні. А розповісти Ользі Мико-
лаївні є про що. Бо крім того, що  вона  
талановита  
вчителька, ця чарівна  жінка  ще  й  ак-
тивна туристка,   яка   кожного   року   
подорожує, милується чудовими крає-
видами, вивчає природу рідної країни. 
А ще це  прекрасна  любляча мама, вір-
на, надійна подруга,   сонячна   посміш-
ка   якої дарує оточуючим  любов і ніж-

ність. Колеги по  роботі  шанують  і  поважають  Ольгу Миколаївну 
за її професіоналізм, ерудованість, ініціативність, за те, що вона зав-
жди є душею колективу.  

«Ми» щиро вітаємо шановну Ольгу Миколаївну й бажаємо міц-
ного здоров’я, щедрої долі, завжди чудового настрою, краси, моло-
дості, душевної гармонії й спокою. 

 
Нехай  для Вас  не згасне сонце, 
Не віють в душу холоди. 
Хай жито на столі та Бог на небі 
Вас завжди рятують від біди. 
Бажаємо здоров’я, сонця в зеніті, 
Любові, доброти й щастя повен дім. 
Нехай у серці розкошує літо 
І соняхом квітує золотим. 

 
З повагою та любов’ю учительський та 

учнівський  колективи школи 

В І Т А Є М О ! 



Мова є душею нації, її генетичним кодом. 
У її глибинах народилося багато того, чим мо-
же пишатися наш народ. 

Як море починається з річки, так українсь-
ке слово з писемності. 

Наше слово набирало сили на пергаментах 
Нестора – Літописця, шліфувалося у творах 
Г. Сковороди, поглиблювалось під пером    
І.Котляревського й Т.Шевченка, удосконалю-
валось І.Нечуєм - Левицьким, Панасом Мир-
ним, Лесею Українкою, І. Франком, М . Коцю-
бинським і багатьма іншими видатними украї-
нцями. 

Щиро вітаємо всіх із Днем української писемності та мови! Не-
хай материнське слово буде для всіх нас оберегом! 

Мудрицька Н.С., учитель  
української мови та літератури. 

Рідну мову знають всі: і дорослі, і малі, 
Як пісня, лине рідне слово,  
Моя співуча, солов’їна мова. 
Ти наше диво, наша пісня, 
Ти наша мова материнська. 
Ти – гімн моєї Батьківщини, 
Ти – сила всієї родини. 

Долиненко  Женя, 7 – А клас  

9 листопада – День української  
писемності та мови 

Рідна мова 
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Традиції святкувати День захисника 
Вітчизни більше 90 років. І це добра 
традиція. 
Усіх, у першу чергу чоловіків, а осо-

бливо тих, хто служив у рядах Армії, 
усіх учителів, працівників і учнів шко-
ли – зі святом! 
А молоді, дівчатам і юнакам, нага-

дую, що є така професія – захищати 
Вітчизну. 
Ще раз зі святом! Шануймося, бо ми 

того варті. 
Ваш Леонід Миколайович, у 
минулому гвардії підполков-
ник, підполковник міліції, а 
нині підполковник у відставці. 

23 лютого—День захисника Вітчизни 
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Л.М. Корнійчик 

Зустріч школярів із ветеранами війни Мудрицьким М.Я. та Трейтяком Р.А. 



Фоторепортаж із вечора до  
Дня Збройних Сил України 
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Із кож-
ним роком, 
днем, годи-
ною в нашо-
му житті 
щось зміню-
ється. Ніби 
нещодавно 
ми були зо-
всім мали-
ми, а вже – 

випускники школи. Дорослішаю-
чи, ти починаєш усвідомлювати, 
що життя – це закономірність. 
Після школи дехто буде продов-
жувати навчання, хтось відразу 
піде працювати. Тобто, кожен 
обере свій шлях і буде прагнути 
досягти своєї мети. Але ніхто й 
ніколи не зможе забути веселі 
шкільні роки.  

Куликівська школа для нас 
стала рідною з десятого класу. 
Тут нас привітно зустріла клас-
ний керівник Тарасенко Олена 
Миколаївна, яка стала для нас 
ніби старшою сестрою, лише 
більш досвідченою. Ми раді, що 
вона завжди поруч, допомагає у 
складних ситуаціях і щиро вдяч-
ні їй за все! 

Наш дружний клас – це всьо-
го десять учнів, які прибули з 
Хибалівки та  Жуківки. Дівчатам 
повезло більше, адже хлопців 
шестеро. Ми всі зовсім різні, ко-
жен займає свою позицію, відс-
тоює свою думку, але головне – 

прислухається до порад своїх од-
нокласників. 

Я часто згадую нашу першу 
зустріч у Куликівській школі. У 
кожного на обличчі сяяла посмі-
шка, кожен хотів дізнатися як-
найбільше про однокласників. 
Найбільша цікавість була до Чер-
няк Галини, Сидоренко Світлани 
й до мене, бо ми були незнайомі 
для інших. Було багато запитань, 
на які не відразу знайшлися від-
повіді. Були в нас і суперечки, і 
примирення, куди ж без цього? 
Про кожного з нас можна гово-
рити дуже довго.  

Світлана – наша гордість. 
Вона чудово співає, бере участь 
у різних конкурсах і часто займає 
призові місця. Саме з нею пов’я-
зана найцікавіша історія нашого 
знайомства. Коли вона зайшла в 
клас, усі сказали: «Доброго дня! 
», думаючи, що вона вчителька. 
А коли дізналися, що Світлана – 
наша однокласниця, довго не ві-
рили, а потім ще довше сміялися.  

Галина любить малювати, 
наша «художниця», звичайно ж,  
у майбутньому.  У неї справді 
Божий дар і неабиякий хист. А 
ще вона може будь-кому підняти 
настрій. Разом із Галиною я дуже 
довго сиджу за однією партою. 
Іноді мені здається, що я стаю 
схожою на неї. 

Аня – це загадка для кожного 
з нас. Ми ніколи не знаємо, про 

Мій   11- А  клас 
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що вона думає, що хоче зробити, 
але це завжди щось веселе. Вона 
може довести до сліз, але швидко 
визнає свою провину. 

Наші хлопці – справжні дже-
нтльмени, вони завжди допома-
гають дівчатам. Я щоразу дивую-
ся, скільки Богдан може постави-
ти запитань учителю. Відразу 
зрозуміло, що його цікавить усе, 
він  дуже допитливий. 

Ігор – наш інтелектуал, пере-
можець багатьох предметних 
олімпіад, цікавий співрозмовник 
і просто хороший друг. А ще – 
чудовий баскетболіст.  

Валерій – це наш обожнювач 
тектоніка. Він захоплюється ним, 
бажає знати все про нього. А як-
що в нього щось не виходить, він 
працює над собою, наполегливо 
йде до своєї мети.  

Олександр – людина, яка 
вміє вислухати. Після розмови з 

ним стає краще на душі. Саша 
завжди підтримає в складній си-
туації, може дати корисну пора-
ду. Більше б таких людей! 

Ну й звичайно ж два обож-
нювачі пригод, найвеселіші Мак-
сим і Діма. Вони мають різну зо-
внішність, різні вподобання, але 
разом можуть розвеселити клас. 
Це в них виходить найкраще. Без 
них життя нашого класу не набу-
ло б таких яскравих кольорів. 

Я щаслива, що маю гарних 
однокласників. Із ними легко 
знайти спільну мову, вони не да-
дуть тобі впасти. І дуже шкода, 
що скоро ми розбіжимося. Але 
сподіваюся, що будемо часто зу-
стрічатися й пронесемо нашу 
шкільну дружбу через усе життя. 
Адже шкільні роки –  найпрекра-
сніші.  

Данілевська Марія,  
випускниця 
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Опанасенко Ніну Андріївну, учителя початкових класів, із ювілей-
ним днем народження, який вона святкувала 6 грудня.  Ця таланови-
та вчителька, чарівна жінка, прекрасна матуся й дбайлива бабуся все 
своє життя присвятила вихованню дітей. Не одне покоління вдячних 
учнів із теплотою й ніжністю згадують Учителя з великої літери, її 
доброту, щедрість душі, любов до своїх вихованців. 
       «МИ» щиро вітаємо Ніну Андріївну з ювілеєм, зичимо міцного 
здоров’я, 
щастя, сімейного затишку й добробуту, благополуччя, довголіття. 

Від весни – краси, від землі – багатства, від лю-
дей – добра. 

Спасибі вам за ласку й тепло, 
За те, що навчили робити добро, 
За світлий Ваш розум, ласкавії очі, 
За працю, за те, що жили для дітей. 
Бажаємо довго, ще довго прожити, 
А ми Вас любили й будем любити. 
Нехай всі недуги відходять від Вас, 
А щастя й радість живуть повсякчас. 

 
Учнівський  

та учительський  
колективи школи 

В і т а є м о ! 
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Із метою виявлення й підтримки обдарованих ді-

тей, популяризації досягнень учнів Малої академії 
наук у науково-дослідницькій та конструкторсько-
винахідницькій діяльності з 24 по 26 листопада 2010 
року була проведена Всеукраїнська науково-технічна 
виставка молодіжних інновацій та творчих проектів 
«Майбутнє України».  
Організаторами виставки були Національний центр 
«Мала академія наук України», Національний техніч-
ний університет (КПІ), Київський національний уні-
верситет ім. Т. Шевченка. 
На виставці було представлено 150 учнівських робіт з 
усіх регіонів України. Учасники заходу - учні 9-11 
класів загальноосвітніх навчальних закладів, техноло-
гічних закладів, ліцеїсти, студенти, які займаються 

науково- дослідницькою діяльністю. Пошуково-дослідницькі та конструкторські 
роботи учасників виставки мали різну спрямованість. Роботи повинні були мати 
практичне впровадження в різних галузях науки та техніки. 

Я мала командний проект під назвою «Автоматизована система роздачі 
карток у гральній сфері», працювала разом із Житомирською та Луганською 
областями. Науковим керівником був учитель Львівської літньої школи. 

Метою було створити робота «Круп’є», що виконував би функції працівни-
ка казино ( а саме: роздача карт для гри «Дурень»). Робот був складений за допо-
могою набору Lego Mindstorms Education. Керування роботом здійснювалося   
через кнопки мікропроцесорного блоку. Були також експерименти на швидкість 
та кількість помилок у процесі роздачі карт. Дані показники порівнювалися з 
показниками людини в аналогічній ситуації. 

Оригінальність даної роботи в тому, що робот дозволяє виконувати функ-
цію круп’є без людського втручання та за найкоротші терміни. Також такого 
робота можна використовувати в багатьох сферах людської діяльності  
(наприклад: у банкоматах, у громадському транспорті для самообслуговування 
тощо). То ж робот може бути прототипом для багатьох систем.  

Кожна робота на виставці була по-своєму оригінальна, цікава. Здавалося, 
що їх навіть не можна порівнювати. А головним є те, що конструкторські вина-
ходи дійсно можуть звільнити людство від багатьох нагальних проблем. 

Аліна Близнюк,  
член МАН, 10-Б клас 

 
        За активну участь у виставці молодіжних інновацій «Майбутнє Украї-
ни» Аліна нагороджена дипломом. 
 

Творча  обдарованість 

19 лютого учні 10-Б класу Близнюк Аліна та Зінець Леонід захищали свої наукові 
роботи в м. Чернігові на ІІ етапі конкурсу-захисту МАН України. 

Вітаємо юних науковців! 
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Фоторепортаж із зустрічі Нового року 
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День 22 січня 1919 року ввійшов 
до національного календаря як велике 
державне свято – День соборності 
України. Саме тоді на площі перед Со-
фією Київською відбулася подія, про 
яку мріяли покоління українських пат-
ріотів: на велелюдному зібранні було 
урочисто проголошено злуку Українсь-
кої Народної Республіки й Західноук-
раїнської Народної Республіки. Під 
жовто-синіми знаменами 22 січня 1990 
року наші сучасники поєднали живим 
ланцюгом  Схід і Захід України. 

Вірю, що територіальна цілісність 

22 січня – День соборності України 
України, скріплена кров’ю мільйонів 
незламних борців, навіки лишатиметь-
ся непорушною. Плекаймо все, що пра-
цює на ідею загальнонаціональної єд-
ності, повсякчас пам’ятаючи про незлі-
ченні жертви, принесені на вівтар неза-
лежності, соборності, державності.  

Вітаю всіх читачів журналу «Ми» 
зі святом та бажаю добра, миру, злаго-
ди й віри в майбутнє рідного краю та 
України. 

Н. С. Мудрицька, учитель 
української мови та літератури 

Україна 
 

Україна в серці єдина, 
У цілім світі лише одна. 
Її мова дзвінка, солов’їна, 
В її пісні – журлива сльоза. 
Як тебе не любить, Україно! 
Неозорі лани не плекать, 
І вербу, і калину, й тополю 
Нам потрібно оберігать. 
Я за тебе в вогонь і в воду, 
Мідні труби навіть пройду. 
Роду нашому нема переводу, 
Вірний дух наш незламаний в бою. 
Україно, ми твої діти! 
Забери нас в обійми свої, 
Щоб в пекельнім вогні не горіти, 
Щоб співати до смерті пісні. 

Романовський Максим,  
10 клас 
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Україно! Ти для мене диво! 
Вона – це диво, що сльозами вмите, 
З колін вставала, набиралась сили, 
Це диво – дивне не змогли убити, 
Хоч вороги не раз їй смерть несли. 
 
Україно! Ти для мене диво! 
Вклоняюсь низько до землі тобі! 
Моя колиско, мово лебедина, 
Ми – незалежні, ми – не раби! 
 
Хоч тяжко після довгих літ нещастя 
На ноги підійматися, та все ж 
Ми – незалежні, це найбільше щастя, 
То ж  дай нам, Боже, сили в цій війні! 

Бакшун Мальвіна, 10 клас 

Україні 
Україно! Ти для мене диво, 
Така родюча й щедрая земля. 
І хоч тебе топтали, били, 
Ти відродилась, ти жива! 
 
І з кожним днем ти розквітаєш, 
Немов та квітка навесні, 
У полі з вітром ти гуляєш, 
Співаєш пісні чарівні. 
 
В річок потоках, в небі чисто-синім, 
В калині,  в шелесті гаїв. 
В промінні сонця, пісні журавлиній - 
Тебе я бачу скрізь в житті своїм. 

Супрун Вікторія, 10 клас 

Україна 
Моя ти земле дорога, 
Ти  все для мене, ти єдина. 
Ти рідна матінка моя, 
Тут я родилась – на Вкраїні. 

Тут все на світі дороге, 
Тут скрізь все рідне, незабутнє. 
Там поле, ліс – усе моє, 
Й калина, що цвіте у лузі. 

Пташина прилітає знов –  
Не забуває батьківщини. 
Святішої нема землі 
За нашу неньку Україну. 

Сидоренко Світлана, 11 клас 

19 



Ми любимо солодощі «Рошен»  
Хто з нас 

не любить со-
лодощі славно-
звісної конди-
терської фаб-
рики «Рошен»? 
 Коли я дізна-
лася, що буде 
така екскурсія, 
то відразу вирі-
шила, що відві-
даю це 
«солодке» міс-
це. 

На вулиці потріскував морозець, 
але він мене не злякав, бо дуже вже 
хотілося побачити, де та як виробля-
ють мою улюблену смакоту. 

Наша подорож розпочалася з 
центральної ялинки. Там нас зустрів 
привітний Дід Мороз та багато каз-
кових персонажів. Потім ми пішли 
до природничого музею. Він насті-

Перед Новим роком мені випала 
щаслива нагода побувати в таборі 
«Молода гвардія». Це чудовий украї-
нський дитячий центр, який знахо-
диться в найпрекраснішому у світі 
місті – Одеса! Мені там дуже сподо-
балося! Я знайшов багато нових дру-
зів, відпочив, набрався сил. Праців-
ники табору робили все, щоб наш 
відпочинок був чудовим! Було про-
ведено багато тематичних днів, таких 
як: «День України», «Пам'ять Чорно-
биля», «День іменинника», «Вечір на 
Андрія» та 
багато інших. 
Була чудовою 
екскурсія по 
Одесі, поїздка 
до українсько-
го театру на 
виставу 
«Сватання на 
Гончарівці», 
відвідування 
цирку та лазе-

Спогади про «Молоду гвардію» 

рного клубу. Для нас 
були підготовлені різ-
ні вистави, сценки. До 
«Молодої гвардії» 
завітали народні арти-
сти України Олег Ма-
рценківський та Ми-
кола Свидюк. Приємні 
враження в мене зали-
шила школа: 4 уроки 
по 35 хвилин і ніякого 
домашнього завдан-
ня!!! Словом, перебу-

вання в таборі – це клас-
но! Мій улюблений табо-
ре! Я хочу назад поверну-
тися до тебе! Для мене 
«Молода гвардія» - це 
незабутні чудові спогади, 
радощі дитинства. Це був 
найкращий у моєму житті 
Новий рік. 

Спогадами ділився 
Влад Моргацький,  

9 –Б клас.  

льки великий, що ми навіть не встигли 
все обійти. Найбільше тут запам’яталася 
виставка японських карликових дерев.  

І ось нарешті ми прийшли на фабри-
ку «Рошен». Це була справді шоколадна 
казка! Стільки цукерок я ще ніколи не 
бачила, хіба що в казці. Це було неймові-
рно! Ви коли-небудь бачили книгу з шо-
коладу, шоколадний рушник чи кошик із 
фруктами? Це виглядало так, ніби вони 
справжні! Потім нас повели в цех, де 
виробляють цукерки «Вечірній Київ». 
Ми дізналися про історію цієї фабрики та 
як виникли назви деяких цукерок. У кін-
ці екскурсії нас пригостили тортом та 
солодощами.  

Мені дуже сподобалася поїздка. Я 
раджу всім побувати там! 

 
Насолоджувалась солодощами 

«Рошен» 
Софія Коса,  

9-Б клас  
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14 лютого – День Святого Валентина. Це дивне свято, сим-
вол якого – серця закоханих, що б’ються в унісон, прийшов до нас 
не так давно, але прижився й полюбився багатьом. День закоханих 
святкують у Європі з XІІІ століття, а в країнах СНД – із початку 
1990-х років. 

Чому саме Валентина обрано за святого кохання? 
Відповідь дає легенда. У ІІІ ст. нашої ери римський імператор 
Клавдій видав указ, який забороняв шлюбні стосунки. Він вважав, 
що шлюб є перешкодою для чоловіків-воїнів, бо притягував їх до 
дому, родини, тоді як чоловікам треба бути на полі битви. Та знай-
шлася смілива людина, яка стала на захист закоханих. Священик 
Валентин продовжував таємно вінчати закоханих. За це його ув’яз-
нили й наказали стратити. У в’язниці священик познайомився з ні-
жною й прекрасною дівчиною, донькою тюремника, закохався в 
неї, і почуття це було взаємним. У день страти, 14 лютого 270 року, 
священик надіслав своїй коханій листівку з підписом: «Від Вален-
тина». У записці йшлося про вічну любов і вірність. Із того часу 
традиція надсилати «валентинки» стала невід’ємною частиною спі-
лкування молодих пар. Якщо вірити легенді, навесні біля могили 
Валентина рожево розквітає мигдалеве дерево, що вважається сим-
волом вічного кохання.  

Свято всіх закоханих 

До Дня закоханих 
У День святого Валентина 
Ми вітаєм всіх людей. 
Свято це – ну просто диво 
Для дорослих і дітей… 
Там хлопчина для дівчати 
Квітку у руках несе. 
А он там юнак щасливий 
На побачення іде. 
От кохання, так кохання, 
Ось що робить Валентин! 
Ми бажаєм всім вам, люди, 
Вічно бути молодими. 

Софія Коса, 9 – Б клас. 
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Що таке любов?.. Можна навес-
ти багато варіантів її визначення, 
однак вони будуть неповними, бо 
любов багатогранна. Кожен її відчу-
ває по – своєму. Одне точно: це по-
чуття, яке обов’язково треба пережи-
ти. Тому День Святого Валентина, 
яке святкують 14 лютого, із нетер-
пінням чекають усі закохані. Цього 
дня дух романтизму властивий навіть 
прагматикам і скептикам.  

Не оминуло це свято й нашу 
школу. Заздалегідь готувалися не-
змінні атрибути – червоні сердечка, 
прикрашалися класи, у скриньки 

Не спиться вночі, не можу заснути, 
Коли неможливо тебе вже забути. 
Любов, щоб прийти, не спитала ні в кого: 
Ні в друга дитинства, ні в ворога злого. 
Якщо любов – казка, хай вона прийде, 
Якщо любов – пісня, хай вона лине, 
Якщо любов – гріх, то хай вона згине. 
Не згине кохання, що приносить утіху, 
Якщо воно вічне, хай буде довіку. 

Світлана Сидоренко,  
11 – А клас 

День Святого Валентина 

Вічний дух романтизму 

опускалися таємні вітання – валентинки, 
усі поринали в атмосферу майбутнього 
свята.  

А в п’ятницю всі з нетерпінням 
чекали вечора відпочинку під назвою 
«Несподіванка в День Святого Валенти-
на», у підготовці якого активну участь 
брали учні 9 – 10 класів. Вони прикраси-
ли сцену - зробили її неповторно краси-
вою, підготували цікаві сценки, ліричні 
вірші та мелодійні пісні. Святковий ве-
чір проводився англійською мовою, що 
додало певного шарму. Глядачі підтри-
мували оплесками кожен виступ артис-
тів. Усі залишилися задоволеними. Хоті-

лося б сподіватися, що це прекрас-
не свято приживеться в нас надов-
го, і ми ніколи не перестанемо зіз-
наватися нашим коханим у своїх 
почуттях. Учні щиро вдячні вчите-
лям Косій Т.М. та Дорошенко 
Н.М., які організували й провели 
вечір.  

Насолоджувалися вечором 
Надія Кузуб та Катя Олійник, 

9 – Б клас 
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… Для кожного своя ненька – 
найкраща. Її потрібно цінувати, допомагати в усьому, від-
давати свою любов і ніжність за те, що подарувала життя, 
за постійну турботу й материнське тепло. Хочеться завжди 
бачити щасливу мамину посмішку… 

Маша Данілевська 

Незабаром найсвітліше й найкраще свято – 8 Березня, 
перше весняне свято всіх жінок та дівчат. 

«МИ» щиро вітаємо всіх, бажаємо завжди весняного  
настрою, щастя, міцного здоров’я, взаємного палкого 

кохання 

Слово про рідну матір у честь свята 8 Березня 
пишуть випускники школи 

(уривки із творів)  

… Мати назавжди 
залишиться найрід-
нішою людиною у 
світі, незважаючи 
на плин років. Я 
люблю й поважаю 
свою матусю Олену 

Іванівну за те, що подарувала жит-
тя, навчила добру, любові до лю-
дей, духовній красі… 

Світлана Сидоренко 

… Щирий уклін 
рідній матері за її турботу, 
віру й ласку. Я дуже люблю 
свою матір… 

Богдан  
Тарасенко 

… У мові всіх на-
родів світу немає слова 
святішого, ніж «мати». У 
всі віки жінка – мати була 
берегинею, добрим анге-
лом домашнього вогни-
ща… Одвічно матері мо-
ляться за своїх дітей, пле-
кають світлу надію на щас-
ливе їх майбуття… 

Максим Лепесій 

… Любов до матері – сві-
тило, яке освічує 
твій шлях, веде до 
пізнання радостей 
життя. Ця любов 
осяває твою дорогу, 
твою думку, зігрі-
ває серце. Я дуже 
люблю свою маму 
й хочу їй тільки 

добра… 
Діма Ведмідь 

… Матуся ночей не 
досипала, віддавала свою 
любов і навчила любити. 
Рідна ненько, не хвилюйся, 
що на скроні лягла сивина. 
Бути матір’ю – найпочесні-
ша професія… 

Саша Шемендюк 
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… Любов до матері – найбільша цінність на землі. 
Ми перед мамою в невідплатному боргу за безсонні ночі, 
проведені біля колиски, за турботу й ласку, за щиру мате-
ринську любов і за наше життя, подароване нею. Тому лю-
бов до матері – найсвятіше людське почуття. 

 
Аня Мурай 

… Мати… Це слово змушує наші серця битися частіше, 
ним дорожать усі люди на Землі. Адже мама – це маяк, який 
завжди показує нам шлях у цьому жорстокому й темному 
світі. Кожен син чи донька хочуть, щоб життя матері було 
щасливим. 
Моя ненька розумна, чуйна, гарна жінка, має чудовий 

характер, працьовита. І саме за цю відданість, працелюб-
ність, щирість я люблю свою матусю. Любов матері до ди-
тини й навпаки – це той ланцюг, який є ключовим у побудо-
ві щасливого суспільства… 

Ігор Василенко 

… Мати – це слово величне, неповторне у своїй 
красі. Лише любляче серце матері заліковує всі рани, 
образи, приниження… Із усіх доріг на світі найпершою 
й найвірнішою є дорога до рідної матері. Я завжди буду 
пам’ятати мамині руки, які пахнуть любистком та м’я-
тою, мамині очі, що світяться любов’ю та ласкою… 

Галина Черняк 

… Я не уявляю свого життя без неньки, без її ніж-
них слів утіхи, без її підтримки, без рідних очей, ласкавої 
посмішки, ніжних рук, такого рідного голосу.. 

Матінка допомагає мені долати життєві труднощі, 
здійснювати мої мрії. Я вірю, що завжди мамин заспокійли-
вий голос забере мою втому, підніме настрій. Як добре, ко-
ли є така мама – добра, мила, ніжна. 

Валерій Роговець 
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Із ледь відчутним весняним подихом при-
ходить до нас чудове жіноче свято – 8 Берез-
ня. Цей день несе у світ ніжність і красу. Ад-
же все найдорожче, що є в нашому житті – 
щастя, радість, надія, кохання - пов’язане з 
жінкою. 

 
Сердечно вітаю всіх жінок-учителів та 

дівчат Куликівської школи з 
Міжнародним жіночим днем. 

 
Шановні вчителі! 

Ви даєте нам знання, допомагаєте стати кращими, 
добрішими, упевненішими в собі. Для цього необхідний особли-
вий жіночий такт, інтуїція, терпіння, витримка, напруження ду-
шевних сил . Я бажаю Вам міцного здоров’я, нев’янучої 
молодості на багато весен, кохання й гармонії! Щоб у Ваших 
ніжних душах завжди цвіла весна, а у Ваших родинах були злаго-
да, тепло й затишок. Нехай прекрасні почуття зігрівають Ваші 
серця й дарують окрилення для нових успіхів у сфері, якій Ви 
присвятили свої знання й талант. 

 
Дорогі наші дівчата!  

Без вас не було б стільки світла, любові й тепла. Ви 
наповнюєте будні яскравими фарбами, спонукаєте до шляхетних 
вчинків і добрих справ. Нехай вас ніколи не оминає турбота 
хлопців, а прекрасні почуття дарують натхнення для нових 
творчих успіхів і життєвих перемог. Будьте коханими та щасли-
вими. 

Нехай кожен день нашої прекрасної половини людства буде 
сонячним і радісним, нехай у ваше вікно завжди заглядає теплий 
промінчик сонця, а на вашу честь розквітають квіти й звучить 
музика. Будьте завжди усміхненими, радісними та щасливими. 

 
Із повагою президент школи  

Андрій Гнилуша. 
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Матусі 
Мамо рідна, ненечко єдина, 
Найдорожча  у світі людина! 
Твої ніжні очі, ясні й чудові, 
Сповнені надії, радості й любові. 
О, моя матусю, гарна, чорноброва, 
Ти – моя найкраща подруга чудова. 
Коли вже поїду з батьківського дому,  
Моє серце завжди буде із тобою. 
Буду пам’ятати твої ніжні руки, 
Не знай, мамо, смутку та страшної муки. 
Мамочко рідненька, я одне бажаю: 
Живи довго, вічно… Я тебе кохаю. 

               Любій мамі вірш присвятила 
               Світлана Сидоренко, 11 клас. 

Творчість наших читачів 

Пам'ять про літо 
Пройшла гроза – скінчилась злива, 
Земля наша дуже зраділа. 
Квіти голівки підняли, 
Спинили погляд на землі. 
Сонце, тепле й ласкаве, 
Зверху споглядало, 
Пташки радісно співали, 
Шану йому віддавали. 
Я йшла босоніж по траві, 
Думка промайнула в голові: 
Красу побачить лише той, 
Хто відчує все душею, 
І що літо тим прекрасне, 
Що навкруг все зеленасте, 
Повне все те теплоти, 
Так потрібної мені. 

Кондратько Катя,  
10 клас 

Щастя 
Щастя – це коли все добре, 
Коли йде усе на лад, 
Коли маєш друзів добрих, 
Коли життя – це шоколад. 
А нещастя – друзі є, 
Допоможуть тобі враз, 
Від проблем тебе позбавлять, 
І у тебе - все гаразд.  

Силенко Михайло,  
7 – А клас 

Цариця весна 
 

Весна прийшла, 
Усім радість принесла. 
Уже сніги розтали, 
«Ми не забудемо тебе. 
Бувай!» - ми зимоньці сказали. 
А нам на те зима сказала, 
(Бо ще вона не поспішала): 
«Я повернуся, всі ви знайте, 
Мої слова не забувайте». 
І повеліла нам зима, 
Що поки тут її нема, 
Цариця тут – весна-красна . 
Ми попрощалися з зимою 
І познайомились з весною, 
Яка квітуча і ясна 
Наша чарівная весна. 

Забула Галина,  
7 – А клас 
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Моя душа – це храм, чи  
купа цегли? 

«Для мене моя душа – це храм, бо я здатна відчувати красу почуттів, красу 
природи, красу й гармонію душ людських. Я люблю свою батьківщину, місце, де 
я народилася. Мені тут усе миле: від маленької комашки до велетнів – дерев. 
Весна для мене – пора закоханості. Осінь – пора роздумів, мрійливості. Зима – 
замилування чудернацькими витворами цієї пори року та її супутника мороза. І 
якщо ти помічаєш прекрасні візерунки на вікні, що створив мороз, якщо радієш 
появі молодого листочка на берізці, першому проліску чи різнобарвному осін-
ньому листю, що таємниче шурхотить під ногами, - то твоя душа – це величний 
храм. 

У подальшому житті я хочу не оступитись, не потрапити у вир грошей і 
кар’єризму. Я мрію насолоджуватися життям, яке мені дано Богом, і не втратити 
«собор» своєї душі. 

Сидоренко Світлана,  
11 – А клас 

Д О Щ ! 
Я люблю осінь. Мені подоба-

ється, як тихо й 
таємниче шелес-
тить листя в саду, 
як непомітно підп-
ливають під вікон-
це дощові хмарин-
ки й починає йти 
дощ. Спочатку тихо 
й ліниво, а потім 
активніше й швид-
ше… Сиджу біля віконця й дивлюся, 
як від дощу все стає мокрим і водно-
час яскравим та сяючим. Трішки 
посидівши, починаю мріяти й диву-
юся, що раніше навіть не помічала 
краси тихого осіннього дощу. А ко-
ли вибіжиш на двір, і краплі прохо-
лодного дощику впадуть тобі на об-
личчя, то розумієш, що нічого приє-
мнішого не може бути восени. Прав-
ду кажуть, що в природі не буває 
поганої погоди...  

Милувалася дощем  
Оля Халімон,  

Осінній дощ 
Крапає дощик осіннього ранку, 
Гуртом ми до школи ідемо щоранку. 

Нас не засмутить негода така, 
Бо кожна краплина – це частка добра. 

Дощик спинився, та ми не сумуєм, 
До райдуги радо назустріч крокуєм. 

Клименок Яна,  
6 – А клас 

Зимовий дощ 
Дощ зимою різнобарвний 
Тихенько крадеться, 
На снігові кучугурки 
Крапає й сміється. 

 
Марина Хорошок,  

6 – А клас 

27 



Чарівниця зима 
Мені здається, що зиму полюбляють не лише діти, 

а й дорослі. Можна довго милуватися білою пухнастою 
ковдрою, яка вкриває землю від морозів. Ця ковдра 
зіткана з маленьких і великих сніжинок, які на сонечку 
виблискують Усіма барвами. Зранку на вікнах можна 
помилуватися чудернацькими візерунками, що зали-
шила зима вночі від чарівного пензля. А який прекрас-
ний витвір зими – іній, що відпочиває на деревах і ку-
щах. Неабияка сила зими примушує замерзати річки, 
озера, болота. Зима господарює не тільки по селах, а й 
у лісах. Вона вдягає дерева в зимові шуби та шапки. А 
коли надумає повеселитися, то такою метелицею може 
пройтися, що не видно світу білого. Але коли все сти-
хає й заспокоюється, кружляють у повітрі маленькі 
сніжинки, немов танцюють вальс. 

Карташ Таня, 6 – А клас 

Зимова казка 
Спустилася на землю білява зима. Змінила все 

навколо: посріблила гілки та стовбури дерев, одягла 
річки та озера в льодовий панцир, повісила під стрі-
хами дзвінкі бурульки. Змахнула своїм білим широ-
ким рукавом – маленькі пухнасті сніжинки закруж-
ляли в морозному повітрі. Дужий вітер підхопив їх і 
дмухнув на дороги та стежки, заплітаючи білі коси. 

Тільки багатовіконні велетні – будинки можуть 
спинити стрімкий біг заметілі, яка підкориться тіль-
ки людині. 

Ось у розгубленості спиняється заметіль, згорта-
ючи білі крила. 

Висипає з будинків гомінлива юрба дітей із сан-
чатами. Малеча рада приходу примхливої красуні – 
зими. 

Остроух Юра,  
6 – А клас 



Чи знаєте ви, що… 
• Приблизно після 40 років людина починає зменшуватися у зрості, 

«усихаючи» в середньому на 10 мм кожні десять років. Причина цього 
«усихання» - зневоднення хрящів у суглобах і хребті. 

• Для збереження рівноваги, коли людина стоїть нерухомо, працює приблизно 
триста м’язів. 

• Згідно з дослідженнями вчених, людина забуває імена й обличчя майже всіх 
своїх однокласників через 22 роки після закінчення школи. 

• Жіноча коса складається в середньому з двохсот тисяч волосин і здатна ви-
тримати вантаж вагою в 20 тонн! 

• Щоб зробити 1 кг меду, бджола повинна облетіти 2 млн. квітів. 
• Слони та люди – єдині ссавці, які можуть стояти на голові. 
• Крокодили ковтають каміння, щоб глибше пірнути. 
• Кріт може за 1 ніч прорити тунель довжиною в 76 метрів. 
• Унікальні відбитки пальців мають, крім людей, ще й коали. 
• Кожний день 65 чоловік стають мільйонерами. 
• Люди – єдині істоти, що сплять на спині. 
• Скіфи, очевидно, вже знали домашню кішку, але в курганах виявлена поки 
що одна її кісточка. 

• Україною понад 200 років правили 66 гетьманів: перший – Байда Вишневець-
кий, останній – Кирило Розумовський. 

• Перший автомобіль з’явився в Україні в 1891 році в Одесі. 
• Першу в Україні гімназію було відкрито в Новгород-Сіверському в 1804 році; 
пізніше – у Харкові (1805) та Києві (1812). 

• Найдавніші згадки про приручення тварин на території України належать до 
епохи мезоліту – тобто VІІ – VІ тис. до н.е. Першою свійською твариною був 
собака.  

Майбутнім господиням на замітку 
• Від чищення молодої картоплі темніє шкіра рук. Щоб цього уникнути, треба перед робо-

тою змочити їх в оцті й дати висохнути, а після роботи відразу вимити з милом і змасти-
ти кремом. 

• Скляний посуд стане чистішим і прозорішим, якщо в теплу воду для миття додати неба-
гато оцту або солі. 

• Алюмінієві каструлі заблищать знову, якщо їх прокип’ятити разом із картопляними очи-
стками, яблучною шкіркою, шкіркою ревеню або розчином оцту. 

• Потьмянілі емальовані каструлі треба прокип’ятити з будь-яким засобом для миття по-
суду, а потім промити гарячою водою. Якщо двічі на місяць кип’ятити їх із розчином 
оцту, вони не темнітимуть. 

• Щоб легко відчистити сковороду, треба трохи підігріти її та протерти сіллю, а потім 
пергаментом або хоч простим папером. 

• Якщо молоко, що збігло, пролилося на гарячу плиту, треба засипати залите місце сіллю 
й накрити його мокрим папером. Тоді запах не пошириться по всьому приміщенню. 

• Щоб форма з водою для льоду не примерзла до морозилки, треба заздалегідь натерти її 
свічкою. 

• Крупи й крохмаль краще зберігати в банках із притертою кришкою – жерстяних, скля-
них або фаянсових. Щоб у крупі не заводилися жучки, перш ніж помістити її в банки, 
треба добре розігріти на сковорідці або в духовці, а в банки для її зберігання покласти 
марлеві пакетики з сіллю. 

• Щоб у борошні не заводилися жучки, треба покласти в мішечок, де воно зберігається, 
кілька зубчиків часнику, не очищуючи від верхньої шкірки. 

• Щоб ножі, ножиці чи щось інше можна було легше заточити, покладіть їх у слабкий 
солоний розчин на півгодини і точіть, не витираючи. 

• Мити м’ясорубку набагато легше, якщо наприкінці використання пропустити сиру кар-
топлю. 

• Не варто сушити м’ясорубку біля джерела тепла – від цього затуплюються ножі. 
• Новий скляний посуд не битиметься, якщо поставити його в ємність із холодною водою, 

повільно нагріти її до кипіння й залишити охолоджуватися. 
• Металева фольга для запікання зберігатиметься набагато довше в холодильнику – вона 

не склеюватиметься. 
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*** 
- Люба! Що у нас на вечерю? 
- Перець. 
- Фарширований? 
- Мелений. 

*** 
Іде іспит. Студент виходить відпові-
дати з маленьким папірцем, на якому 
написано кілька коротких пропози-
цій. 
Викладач: 
- А де ж ваша відповідь? 
- У голові. 
- А це що? – киває на папірець. 
- А це не вмістилося. 

*** 
Зустріч Нового року… 
Дружина – чоловікові: 
- Ти навіщо намалював на холодиль-
нику букву «Ж»? 
- Це не «Ж», це сніжинка. 
- А п’яних гостей ти про це попере-
див? 

*** 
1 січня. Продовольчий магазин. Зран-
ку в магазині взагалі нікого не було, 
потім почали приходити діти із запи-
сками. 

• До 3-місячного віку діти не вміють сміятися. 
• Похмурі люди на 40% частіше страждають від серцевих захворювань. 
• 10 – 15 хвилин сміху можуть спалити кількість калорій, еквівалентних плит-

ці шоколаду. 
• 100 км/год. – із такою швидкістю повітря виривається з легенів під час смі-

ху. 
• Існує рослина, яку називають квіткою сміху. Вона викликає безпричинний 

сміх на півгодини. 
• Дорослі посміхаються в середньому 15 разів на добу, діти – близько 300 

разів.  
• Людина може реготати безперервно максимум годину. 
• 17 м’язів обличчя потрібно задіяти людині, щоб посміхнутися, а щоб насу-

питися – 43.  
• $ 4000 одержує американець Тодд Гордон за одну посмішку в рекламному 

ролику.  
• У 1,5 рази більше чайових одержують офіціанти, які постійно посміхаються 

Від посмішки стане всім світліше 

П о с м і х н и с ь ! 

*** 
Чоловік – дружині: 
- А яке сьогодні число? 
- 2 січня. 
- А що, 1-го не було? 

*** 
Січень: 
Добре погуляли. У ніч з 31-го на 14-
те. 

*** 
- Як ти провів Новий рік? 
- Як подарунок. 
- А як це? 
- Усю ніч під ялинкою валявся. 

*** 
Дружина – чоловікові: 
- Я бачу, ти знову нічого не зловив! 
- Ні, я зловив одну рибину. 
- І  де ж вона? 
- Плаває десь із моїм спінінгом. 

*** 
- Чуєш, Вітю, я вчора дружину із со-
бою на риболовлю взяв. 
- І що? 
- Ніхто не клюнув. 
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БУДЬ ЗДОРОВИМ ! 
Купуючи продукти харчування, читай склад ! 

Шкідливі та заборонені харчові добавки 

 

Харчова добавка Побічна дія,  
шкідливість 

Харчова добавка Побічна дія, 
шкідливість 

Е 102, 103, 104, 
105, 110, 111, 120 
– 127, 129, 130, 
131, 142, 150 – 
155 – барвники 

Викликають але-
ргію, 
злоякісні пухли-
ни 

Е 320, 321, 322 – 
антиоксиданти 

Викликають хво-
роби нирок та 
печінки, розлади 
в роботі органів 
травлення 

Е 171, 172, 173, 
180 – барвники 

Викликають хво-
роби нирок та 
печінки 

Е 310, 311, 312, 
313 – антиокси-
данти 

Викликають але-
ргію 

Е 338, 339, 340, 
341, 343 – регу-
лятори кислотно-
сті 

Викликають хво-
роби органів тра-
влення 

Е 502, 503, 510, 
513, 527 – емуль-
гатори 

Викликають зло-
якісні пухлини 

Е 400 – 405, 407, 
450 – 454, 461 – 
466 – стабілізато-
ри 

Викликають хво-
роби органів тра-
влення 

Е 620, 626 – 629, 
630 – 637 – підси-
лювачі смаку та 
аромату 

Викликають хво-
роби органів тра-
влення 

Е 201, 231, 232, 
239 – консерван-
ти 

Викликають але-
ргію 

Е 907, 951, 952, 
954, 1105 – піно-
гасники 

Викликають але-
ргію 

Е 210 – 217, 219, 
240, 230, 249, 
252, 270, 280, 
281, 282, 283 - 
консерванти 

Викликають зло-
якісні пухлини 

Е 220, 222, 223, 
224, 228 – консе-
рванти 

Викликають але-
ргію та розлади в 
роботі органів 
травлення 

*** 
- Як пройшов Новий рік? 
- Тобто як це пройшов!!! 
 

*** 
А я своїй коханій на Новий рік подару-
нок під ялинку поклав! 
А вона що? 
А вона його ще й досі шукає: тайга ж 
велика! 

*** 
Вовочка приходить у школу з розпух-
лою губою. Вчителька: 
- Вовочко, що трапилось? 
- Були з батьком на риболовлі, так оса 
на губу сіла. 
- І що, укусила ? 
- Ні, тато веслом убив! 

*** 
- Вовочко, ти кого більше слухаєш, 
тата чи маму? 
- Маму! 
- А чому? 
- Вона говорить більше. 

П о с м і х н и с ь ! 
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Незвичайні дерева 
ПЛЯШЕЧНЕ ДЕРЕВО, справді, своєю формою 
нагадує пляшку. Але так називається воно не тіль-
ки тому. Дерево унікальне тим, що містить два 
резервуари. У першому (у нижній частині стовбу-
ра, між корою й деревиною) накопичується вода, а 
в другому (середня частина стовбура) - солодкий 
желеподібний сік (до речі, дуже живильний і ко-
рисний). 
Ростуть пляшкові дерева в Австралії, у найсухі-
ших областях на півночі штату Квінсленд, і дося-
гають у висоту до 15 метрів, а діаметром - близько 
20 метрів. 

ОГІРКОВЕ ДЕРЕВО отримало таку назву за 
свої плоди, які мають вид звичайних огірків. Де-
рево належить до сімейства гарбузових, із колю-
чкуватим листям, із товстим і набряклим від соку 
стовбуром, що складається з м'якої білої тканини. 
Стовбур дуже легко ріжеться звичайним ножем. 
Зустрічається ця рослина на кам'янистих схилах 
гір острова Сокотра в Індійському океані біля 
узбережжя Африки. 

КОВБАСНІ ДЕРЕВА ростуть у тропічній Аф-
риці та на Мадагаскарі. Під час сухих сезонів на 
гілках дерева з'являються темно-червоні квіти, їх 
обпилюють кажани. Пізніше з обпилених квіток 
виростають бурі, на довгих ніжках плоди, які й 
називають ковбасами. Кожний плід може досяга-
ти довжини більше, ніж півметра. Але такі ковба-
ски не їстівні! 

ХЛІБНЕ ДЕРЕВО 
вирощують у тропіч-
ному поясі Африки. 
Плоди зростають 
прямо на стовбурах 
або товстих гілках і 
містять соковиту 
живильну м'якоть 
без насіння. Вони 
багаті на крохмаль, їх уживають у вареному або 
підсмаженому вигляді. Після бродіння плоди дають 
в'язку масу, на зразок тіста, з якого печуть коржики. 
Розмір плоду хлібного дерева досягає в довжину 

45 см, а важить 14 кг. Урожаєм одного хлібного 
дерева (віком 15-20 років) можна протягом року 
прогодувати 2-3 людей. 
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МИЛЬНЕ ДЕРЕВО. Саме 
завдяки цій рослині абори-
гени Америки абсолютно 
не потребують миючих 
засобів. На півострові Фло-
рида росте сапиндус, при 
розтиранні плодів якого 
утворюється мильна піна. 
Цікаво, що тканини, які 
перуть цим природним 
милом, не линяють. На 
чорноморському узбережжі 
Кавказу вирощують деякі 
підвиди цієї рослини. 

ЦУКЕРКОВЕ ДЕРЕВО цілком заслужило 
цю назву. На його гілках ростуть своєрідні 
«цукерочки». Правда, це не плоди, а гілочки-
плодоніжки коричневого кольору, чудернаць-
ко зігнуті, трохи тонші, ніж олівець. Вони 
містять до 40% фруктози, дуже солодкі й 
нагадують родзинки. Цукеркове дерево, осо-
бливо в Китаї та Японії, вирощують як деко-
ративну рослину, а також для отримання со-
лодощів. У Китаї його плодоніжки вважа-
ються ліками проти алкоголізму. Деревина 
цукеркового дерева має красивий колір і ви-
користовується у виробництві меблів і музи-
чних інструментів. 

БАОБАБ - ДЕРЕВО-ГАРАЖ - найхаракте-
рніше дерево африканської савани, живе до 
5 тис. років. Діаметр стовбура перевищує 
іноді 10 метрів. Тільки 15 чоловік, узявшись 
за руки, можуть обхватити його. Деревина 
баобаба рихла, містить багато води, яку рос-
лина запасає на сухий сезон. 
У старих баобабів у стовбурі часто утво-

рюються дупла. Розміри їх іноді такі великі, 
що африканці влаштовують у них гаражі для 
легкових автомобілів. 
Із м'якоті плодів баобаба виготовляють 

деякі ліки, листя використовують у народній 
медицині, а з деревини видовбують човни, 
роблять посуд. Із волокон кори в'ють вірьов-
ки, виготовляють струни для музичних ін-
струментів, а також грубі тканини. 
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