
 

Журнал Куликівської школи #23 2013 р. 

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 

“Зробимо Україну чистою”. У власному домі 
наводили лад учні Куликівської ЗОШ 
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Швидко пролетів час… І ось уже на підхо-
ді закінчення ще одного навчального року. 
Отже, підведемо підсумки. Наша журналіст-
ська команда зібрала для вас багато цікавої 
інформації. Ви дізнаєтесь про нові та цікаві 
події нашого шкільного життя. А ще окрему 
рубрику ми відвели для випускників з їхніми 
прощальними творами. 

Я дякую всім за співпрацю. Щиро вірю, що 
цей навчальний рік для кожного був успіш-
ним, радісним, сповненим цікавими подіями 
та позитивними емоціями. Особливо хочу 
подякувати розумним і талановитим керівни-
кам Мудрицькій Ніні Степанівні, Грінченко 
Любові Андріївні та Зеленському Олександру 
Станіславовичу за їхню грандіозну роботу 
над випуском кожного журналу. 

А всьому колективу «Ми» бажаю успі-
хів, наснаги, творчих злетів і постійного 
руху вперед. 

І пам’ятайте, усі наші журнали – це 
витвір наших рук, нашого розуму й наших 
зусиль. 

 

У номері 
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Ось і підходить до завершення наше 
плавання океаном шкільного життя. За 
ці 11 років нам траплялися небезпечні 
шторми  й приємні штилі. Але ми на-
полегливо крокували вперед, незважа-
ючи на всі труднощі, продовжували 
свій шлях. І ось-ось наш корабель під 
назвою «11-А клас» припливе до бере-
га. Для кожного ця нова земля принесе 
багато відкриттів, бурхливих емоцій…
Вона відчинить перед нами двері в  
незвіданий світ. 

Але поки ще є час, я хочу познайо-
мити вас із нашою «шкільною коман-
дою». А вона немаленька: аж 28 учнів! 
Отож, знайомтеся. Наша староста – 
Дарина Зеленська, зажди весела, енер-
гійна, до того ж, ще й спортсменка! 
Дарина посіла 9 місце в обласній олім-
піаді з фізкультури. Катя Бруховецька 
– це вправна волейболістка, крім того, 

ще й математику полюбляє. Також у 
нашому класі є юні олімпійці: Дзога 
Софія та Бушко Надія. Ці дівчата разом 
зі своєю командою вибороли бронзу на 
чемпіонаті України в м. Скадовську. А 
Софія стала срібним призером цих зма-
гань. Не відстають і наші туристи: Да-
рина Башта, Надія Кузуб та Максим 
Близнюк. Вони захищали честь області 
на Всеукраїнських змаганнях і виборо-
ли ІІ місце в конкурсній програмі.  

Наші дівчата – гарні майстрині. 
Справжніми рукодільницями є Катя 
Олійник – прекрасні вироби із солом-
ки, Юля Ракута – захоплююча паперо-
пластика, Наташа Марусик – ніжні 
витинанки. Віктор Городиський, Сер-
гій Олексієнко, Максим Близнюк – це 
наші юні художники. Поки що вони 
аматори, але,  можливо, у майбутньому 
це стане їхньою професією. 
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Запам
'ятайте нас таким

и 
Євгенія Корж ра-

дує нас гарним спі-
вом. А ще вона ціка-
виться хіп-хопом. До 
речі, у нас є учасники 
народного танцюва-
льного колективу 
«Льонок»: Дарина 
Башта, Надія Кузуб, 
Софія Дзога. Відвіду-
ють вони його з 1 
класу! Оце витримка! 
Гарні акторські здіб-
ності має Аліна Трей-
тяк. Вона на сцені, 
наче риба у воді: з легкістю зіграє будь
-яку роль. Альбіна Якубова, Яна Бор-
щан, Кіра Борщан та Інна Стеценко 
захоплюються сучасною музикою, ці-
кавляться модними новинками одягу. 

Майстринею віршованого слова є 
Альона Мулач. А гарно декламує пое-
зію Валерій Макарець. 

Оля Батюк – це наш знавець матема-
тики, завжди розсудлива й урівноваже-
на. Мають спокійну вдачу Аліна Бабич 

та Альона Довгошей. Нерозлучними 
подругами стали Дзед Діана та Юля 
Хоменко. Вони, як голочка з ниточкою, 
навіть сидять за одною партою. Якщо 
хочете позитиву – звертайтеся до Саш-

ка Левківсько-
го. Він завжди 
жвавий, весе-
лий, знає безліч 
цікавих історій. 
Повна протиле-
жність йому – 
Гиря Артем. 
Він ніби штиль 
на морі: повся-
кчас задумли-
вий і тихий. От 
і вся команда. 
Наш корабель 
підпливає все 
ближче до не-
звіданих зе-
мель. І разом із 
тим ми покида-

ємо Країну Дитинства. Прощавайте, 
безтурботні шкільні дні, розваги на 
перервах. Ми йдемо далі. Але ви назав-
жди залишитесь у наших спогадах. 

Кузуб Надія, 11-А клас 
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Запам'ятайте нас такими 

Не так давно до школи нас зібрав 
осінній дзвоник. Ніхто й гадки не 
мав, що час так швидко спливе час і 
вже в травні для нас пролунає остан-
ній дзвоник. Перед нами відчиняться 
двері до нових знань та звершень і 
для кожного з нас розпочнеться са-
мостійний пошук чогось того, що 
стане шляхом на все життя. Ой, що я 
все про сумне та про сумне. Наш 11Б 
сумувати не вміє, кожна перерва в 
класі спокійно не проходить. Адже в 
нашому класі аж 17 хлопців-
богатирів і лише 10 ніжних, тендіт-
них, гарних дівчат. І як ви вже зрозу-
міли, 17 хлопців на перерві склавши 
руки не сидять… Тільки-но продзве-
нів дзвоник, як серйозність та уваж-
ність залишились на уроці, а розпо-
чалася цікава перерва. Для нас це 
веселий сміх на всю школу, цікаві 
розмови й гарний настрій нам усім 
гарантовано. Про наших хлопців мо-
жна говорити безкінечно: вони в нас 
добрі, веселі, енергійні, спортивні, 

одним словом, – «найкращі». Розпоч-
немо з наших спортсменів:Павло 
Бугай, Вадим Довгошей, Максим 
Колоша, Степан Ляховець, Максим 
Бочаров-це гордість нашого класу з 
футболу та волейболу. Неодноразово 
вони захищали честь нашої школи не 
тільки на районних, обласних, а і 
всеукраїнських змаганнях, де були 
одними з перших, і мають багато 
нагород. Роман Момот, Олег Назаре-
нко, Максим Заєць, Михайло Тищен-
ко, Андрій Мацвійко кожного вечора 
займаються в тренажерній залі. Тому 
наші хлопці гарні, здорові та підтяг-
нуті. Ми пишаємося своїми артиста-
ми: Дмитром Овдієнком, Сергієм 
Савицьким, Назаром Коноваловим. 
На їхньому творчому рахунку участь 
у шкільних вечорах та святах. Також 
наші хлопці вправні вояки, цьогоріч 
стали  переможцями  конкурсу 
«Козаки-вояки». Це Максим Сапсай, 
Руслан Спориш, Андрій Стеценко, 
Микола Пономарчук. Ми, дівчата , за 
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їхніми широкими 
спинами, як за камін-
ною стіною:вони нас 
завжди захищають та 
підтримують в усьо-
му, за що ми їм дуже 
вдячні. Багато ще 
цікавого можна роз-
повісти про наших 
хлопців, але хочу 
розповісти й про нас, 
дівчат. Нас тільки 10, 
але ми такі говіркі, 
що можемо замінити 
всіх 20. Вибір профі-
лю привів у наш клас 
дівчат із іншого кла-
су, але з першого дня ми стали друж-
ною родиною, і було відчуття, що ми 
знаємо один одного 100 років. Кожну 
перерву ми намагаємося зібратися 
дружнім колом та обговорити новин-
ки випускних суконь, зачісок та макі-
яжів. У нас є дуже вмілі дівчата, які 
роблять неперевершені зачіски. Це 
Софія Коса, Юлія Корнілова, Альона 
Байрак. Але це не єдині їхні здібнос-
ті. Так Софія Коса та Альона Байрак-
гарні танцівниці, Юлія Корнілова 
дуже гарно вишиває. Також наші 
дівчата дуже гарно співають, беруть 

участь у різних заходах. Це Юлія 
Дідовець, Ольга Срібна, Любов Товс-
толіс. Їхнім дзвінким голосам може 
позаздрити навіть соловейко. Є дів-
чата, які займаються ексклюзивними 
листівками та виробами в техніці 
квіллінг. Це Світлана Лось, Алла 
Старчак, Ірина Борисенко, Катерина 
Янголь. І як же не згадати наш улюб-
лений туризм, без якого життя нашо-

го класу-не життя. Де ми тільки не 
були:і в Карпатах, і у Львові і в Киє-
ві. Ці подорожі не один раз доводи-
ли, що ми дійсно справжня дружна 
родина. Усім класом ми готували 
різні сценки на всі шкільні свята, 
особливо запам’ялася вчителям наша 
вибухова сценка ”Сватання по-
Куликівськи”, яка переливалася смі-
хом та бурхливими оплесками. Зав-
жди разом святкуємо День Захисника 
Вітчизни, 8 Березня, Новий рік. Ми 
намагаємося провести з користю ко-
жну хвилину, запам’ятати кожен мо-

мент нашого шкільного 
життя. Це все “МИ”: доб-
рі, веселі, енергійні, без-
турботні, життєрадісні, 
розумні, позитивні-одним 
словом, 11-Б. Те, що ми 
стали такими, заслуга 
наших класних керівни-
ків: Ніни Степанівни Му-
дрицької, Валентини Ми-
хайлівни Пономарчук, 
Любові Андріївни Грінче-
нко, Олени Миколаївни 
Тарасенко, яким ми дуже 
вдячні. Із 10 класу нашим 
класним керівником є 
Олена Іванівна Богдан, 

яка поруч із нами ці 2 роки, є порад-
ником у всіх наших починаннях. І 
завдяки їй ми дружний клас. А друж-
ний клас-це коли багато ”я” злива-
ються в одне “ми”, як струмочок зли-
вається в одну річку, що називається 
доросле життя. І якщо у вас у житті 
якісь негаразди, беріть приклад із 
нас, бо ми завжди позитивні та енер-
гійні.  

Про свій клас писала випускниця 11-Б класу Лось Світлана 
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2013-ий – РІК ДИТЯЧОЇ ТВОРЧОСТІ  

Випускниці нашої школи  КОСА СОФІЯ, ОЛІЙНИК КАТЯ,  БАЙРАК  
АЛЬОНА та БАШТА ДАРИНА  не тільки старанні учениці. Вони активні в 
позакласній та позашкільній роботі: відвідують гуртки, факультативи, секції в 
школі, будинку культури та в Центрі позашкільної освіти. Дівчата беруть участь 
у предметних олімпіадах, спортивних змаганнях, оглядах художньої самодіяль-
ності, співають, танцюють, грають. А картини із соломки, зроблені вмілими ру-
ками цих чарівних дівчат, – це дивовижні  витвори мистецтва, справжні шедев-
ри, які прикрасять будь-який Музей прикладного мистецтва. А  завдячують цим 
вони  своєму керівнику  Чаві Марії Омелянівні. 

І як тільки вони все встигають??? 
На фото випускниці зі своїми роботами 
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Ліс… Чисте повітря, співають пташки, таємниче 
шепоче щось листя на деревах. Затишно й спокійно, 
краєвиди милують око. Ідеш, зачарований лісовою 
ідилією. Та варто було трохи відійти від стежки, як 
починаються інші краєвиди. Зайшовши в ліс із боку 
населеного пункту, я спостерігаю неприємну картину 
– так звану сміттєву алею: розкидані папірці, пакети, 
порожні бляшанки, мішки зі сміттям тощо. В Європі 
за такі речі накладають штрафи, а ті європейці, які 
себе поважають, узагалі ніколи не кинуть сміття під 
ноги. Ідучи глибше в ліс, я бачу, що тут відпочивали 
українці. Розкидано одноразовий посуд, порожні пля-
шки, інший непотріб. Працівники лісництва прово-
дять роботи з очищення лісових масивів від сміття, 
проте такі гори виростають знову. Для того, щоб уни-
кнути таких краєвидів, лісники встановлюють у лісах 
таблички «НЕ СМІТИТИ». Проте сміття не стає мен-
ше. У багатьох лісах облаштовані  зони відпочинку, 
біля них викопані ями для сміття, місця для вогнища. 
Але люди нехтують усім цим і продовжують забруд-
нювати територію лісів. 

Бережіть ліс !!! 

Стеценко Андрій з 11-Б класу. 

( Поради від Довгошея Вадима, випускника 11-Б класу) 
 

У переважної кількості курців процес відвикання 
від тютюну має не такий уже бурхливий характер і 
триває 2-3 дні. А далі доведеться боротися не з фізич-
ною, а з психологічною залежністю. 

Порахуйте, скільки цигарок ви викурюєте за день. 
Спробуйте викурювати на 3-5 цигарок менше й  не 
купуйте їх доти, доки пачка не буде порожньою. Заку-
рюйте першу сигарету не раніше 16 години, а останню  
- не пізніше 23.00. Не паліть на морозі й на сильному 
вітрі. Десять глибоких вдихів замінять цигарку. Замі-
ніть сигарету – з’їжте яблуко або підкиньте 20 разів 
коробок  із сірниками. Коли кортить палити, посмок-
чіть льодяник чи пожуйте жувальну гумку. 

Запальничку й попільничку подаруйте або захо-
вайте у важкодоступному місці. На пропозицію заку-
рити відповідайте: «Дякую, не палю». Напишіть собі 
таке: «На сигарети я витрачаю 8 грн. на день, 120 грн. 
на місяць, 1440 грн. на рік. За два роки – 2880 грн., за 5 
років – 7200 грн. і т.д.».Пам’ятайте! Лише сила волі й 
бажання кинути палити допоможуть вам це зробити. 

Куріння, почате в юнацькі роки, різко послаблює організм. У зв’язку з цим 
імунітет не здатний боротися з різними інфекціями. 

Пам’ятайте! Ніколи не пізно кинути палити! Кажіть собі: «Я кидаю курити», 
а краще слід сказати: «Я не хочу палити!» 

БУДЬТЕ  ЗДОРОВИМИ!!! 

Якщо ви хочете кинути палити! 
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Роздум
и випускників 

Бережіть свій час! 

Усе наше життя – це постійний рух. Ми зав-
жди кудись поспішаємо, біжимо, від когось тікаємо, когось 
наздоганяємо. Так, це ритм сучасного життя. Усі ми прагне-
мо здобути гарну освіту, престижну роботу, вдало одружи-
тися, жити в достатку… Але час іде, історія плине. Живучи 
день у день, прокидаючись, ідучи в школу чи на роботу, ми 
не замислюємося, яке, власне, коротке наше життя, і що во-
но в нас одне. Ми марнуємо своє життя, марнуючи час. Дрі-
б’язкові сварки й бездумне цілоденне сидіння перед телеві-
зором  -   це все марнує наш час, дорогоцінні хвилини й го-
дини, які можна було б прожити інакше. 

У народі кажуть: якщо ти посадив дерево – то не марно 
прожив своє життя. Не обов’язково всім садити дерева, але 
робити добрі справи, завжди пам’ятати про те, що саме ми 
творимо наше майбутнє й майбутнє наших дітей  - обов’яз-
ково. 

Берегти час – не значить тремтіти над кожною миттю, 
адже їх усе одно не зупинити, не зберегти. Берегти час – значить доцільно й розум-
но використовувати його. І як би там не було, час нашого життя – безцінний дар. 
Цінуйте хвилини радості й бережіть свій час, адже кожна мить неповторна! 

Цінувати кожну хвилину життя закликає  Софія Коса, 11 – Б клас. 

Людина – коваль свого щастя 
Щастя. Як багато світлих емоцій зібрано в цьому надзвичайному слові! І 

дійсно, щастя – це стан ейфорії, задоволення собою і світом. Хтось запитає: «Як 
стати щасливим? Що для цього потрібно?» Але однозначної відповіді немає. 

Адже кожен є ковалем свого щастя. 
Справді, усі ми розуміємо цей стан по-своєму. Для когось 
щастя – це гарна оцінка. Інший вважає, що машини, квар-
тири, гроші є отим світлим почуттям. Але я не погоджусь 
із цією людиною. Адже щастя полягає не в матеріальних 
благах, а в духовному багатстві. Тобто, людина, яка має 
сім’ю, вірних друзів, хорошу роботу, може сповна насоло-
джуватись життям. 
Проте часто трапляється так, що люди не можуть зробити 
тих декількох кроків на шляху до свого щастя. Так сталося 
з однією моєю знайомою. Вона дуже хотіла бути лікарем-
педіатром. Але за певних умов її мрія не здійснилася, і те-
пер ця жінка працює за іншим фахом. Але інколи вона су-
мує за тим, що не зробила тих декількох кроків до своєї 
мети. 
Я вважаю, що людина повинна отримувати задоволення 
від роботи, яку виконує, і саме тоді буде щасливою. Підт-
вердженням цьому є ідея сродної праці у творах Григорія 
Сковороди. Філософ стверджує, що людина повинна оби-
рати саме ту професію, яка принесе їй задоволення, стане 
частинкою її душі. Адже в таку роботу ми вкладаємо час-

точку себе, і це приносить радість іншим. Хіба ж це не можна назвати щастям? 
Отже, потрібно завжди робити виважені вчинки, упевнено крокувати на 

шляху до своєї мети й будувати прекрасне майбутнє. Головне -  пам’ятати: наше 
щастя в наших руках! 

Роздуми про щастя Надії Кузуб, 
випускниці 11 – А класу  

З усіх утрат втрата часу – 
найтяжча. 

Г. Сковорода  
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Дуже скоро пролунає останній дзвоник, скла-
дуться іспити й настане  випускний бал – останнє 
шкільне свято для нас, випускників. А згодом ми 
вже будемо самостійними людьми, незалежними від 
учителів, уроків, бо школа -  позаду. Але ще довго 
подумки  ми будемо з нею, бо тут прожили 11 років 
свого життя. Хіба вона може забутися – школа? Ще 
довго я згадуватиму її, тих, хто цієї весни вийде з 
неї в самостійне життя, хто вранці ще прокидати-
меться з трепетом, що може запізнитися на перший 
урок, що чогось не вивчив. Згодом усе, що пов’яза-
не зі школою, перестане бути таким яскравим і вра-
жаючим, але не забудеться ніколи! Бо хіба можна 
забути наших учителів, які не тільки навчали нау-
кам, а й допомагали наше шкільне життя зробити 
веселим, радісним та цікавим. Ми долатимемо свій 
шлях, різні випробування, але наших дорогих учи-
телів будемо згадувати як світлий теплий вогник, 
що зігріватиме нас приємними спогадами, коли все 
було так легко й просто. Зараз ми з нетерпінням 
чекаємо випускного балу – прекрасного незабутньо-

го свята, яке буде трохи сумним, бо ж це прощання не лише зі школою, однокла-
сниками. Це прощання з дитинством. Мені завжди здавалося, що ми – пташеня-
та, котрі покидають своє гніздо, щоб знятися в синяву небес і полетіти в безмеж-
ний простір. Я дуже сподіваюся, що кожен із нас знайде своє покликання. А на-
ші вчителі будуть зустрічати маленьких пташенят, які з часом теж покинуть своє 
гніздечко й полетять у безмежне життя. 

Свій корабель дитинства відправляє в 
плавання Алла Старчак, 11 – Б клас. 

Корабель дитинства мого відпливає 

Ось і промайнуло 11 років навчання в рідній школі… Сьогодні я можу з 
гордістю назвати себе випускницею. Пригадую, коли я йшла до першого класу. 
Це була маленька тендітна дівчинка з двома біленькими бантиками, яка прагну-
ла пізнати все навколо. Але час невпинно плинув, і я 
стала дорослою. Через декілька місяців мені дове-
деться попрощатися зі школою й мандрувати в доро-
сле, незнайоме мені ще життя.  Навчаючись в одина-
дцятому класі, я ніколи не думала, що буде так тяжко 
на душі від того, що закінчую школу. Думаю, що в 
моїй пам’яті назавжди залишаться шкільні роки, які 
промайнули так швидко. Шкода розлучатися з прек-
расним дружним класом, але, на жаль, у мене немає 
вибору. 

Школа стала для мене другою домівкою. Мені 
пощастило навчатися в школі, де панує культ знань, 
де працюють справжні майстри своєї справи. Тому я 
сміливо дивлюся в майбутнє. Упевнена, що пробива-
тися крізь життя буду відважно й сміливо, бо школа 
мене до цього готувала протягом 11-ти років. Шкіль-
ні роки – це уроки, вечори відпочинку, свята, подо-
рожі, дружба  й перше кохання. У школі ми вчимося 
дружити, прощати, бути милосердними, а це так важ-
ливо в наш час. Крім знань, ми винесемо зі школи 

Роки  мої  шкільні… 



 11 

найцінніше – уміння бути людиною. 
Незабаром для нас, одинадцятикласників, пролунає срібна мелодія останньо-

го в шкільному житті дзвоника. Ми попрощаємося не тільки зі школою, але й із 
дитинством. У дорослому житті доведеться нелегко, бо не завжди поряд буде муд-
рий наставник і порадник, який уважно вислухає, допоможе. Я завжди з удячністю 
пам’ятатиму своїх учителів, які спостерігали, як ми ростемо, тактовно допомагали 
долати перешкоди, позбуватися недоліків, не тільки давали знання, а й учили лю-
дяності, розумінню життя. Тому низький уклін і шана Вам, дорогі вчителі! 

Кожного разу, коли школа випроводжає в дорогу випускників, вона ніби від-
дає частинку себе. Але життя продовжується… Приходять нові учні, і школа знову 
розквітає, наповнюється радістю, шумливим гамором дітвори. Я хочу, аби школа 
не забула наш божевільний 11 – Б. Запам’ятайте нас такими, які ми є: енергійні, 
шалені, гамірливі, що прагнуть виділитися із сірої маси. Школо, ти залишишся в 
нашому серці назавжди! 

Сумувала за шкільними роками 
Іра Борисенко з шаленого 11 – Б. 

У кожного з нас бувають моменти, яким 
судилося зберегтися в серці на все життя. Із 
раннього дитинства в нас закладається особ-
ливе ставлення до деяких речей. Ми по-
різному сприймаємо явища й події, які трап-
ляються в нашому житті. І деякі враження 
набувають для нас особливого значення, су-
проводжують нас, викликаючи світлу посмі-
шку. Для мене такими спогадами стали руки 
моєї мами. 
Коли я була зовсім маленькою й починала 
вередувати, мама брала мене на руки. Від її 
ніжних і м’яких долонь віяло таким теплом, 
що мені відразу ж ставало затишно й добре. 
Вечорами вона читала мені казки. Я завжди 
яскраво уявляла те, що відбувається з героя-
ми, начебто сама була учасницею тих подій. 
Іноді в казках бували страшні моменти, але 
мама обіймала мене, ласкаво посміхалася, і я 
відразу ж відчувала, що в казці неодмінно 
буде щасливий кінець. А хороші герої ( і, 
звичайно ж, я разом із ними) обов’язково 
переможуть. 
Мамині руки завжди пахли чимось приємним 
і солодким. У нас  удома ніколи не переводи-
лися смачні пироги й печиво. На кухні я лю-

била стежити, як мамині вмілі руки працювали з тістом. І все ненька робила з 
такою любов’ю й радістю. Напевно, її руки передавали цю любов тісту, тому 
пироги виходили повітряними й неймовірно смачними. 

Неньчині руки ніколи не знали втоми, вони завжди знаходили собі справу, 
усе могли й усе вміли. Із роками їх порізали зморшки, але все одно нічого теплі-
шого й надійнішого від маминих рук на світі немає. 

Зі святом 8-Березня тебе, люба моя матусю. 
Із любов’ю до своєї матусі 
Юля Корнілова, випускниця 11-Б класу. 

МАМИНІ   РУКИ 
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Ми мали нагоду поспілкуватися з учасницями районної  інноваційної  
шоу-програми “Куликівська красуня-2013” Дариною Баштою й Катери-
ною Брюховецькою, які навчаються в 11-А        класі нашої школи. 
Нещодавно в Куликівському РБК відбулась районна інноваційна конкур-
сна шоу-програма «Куликівська красуня-2013». Брали участь чарівні, 
розумні, талановиті дівчата Куликівщини. 8 учасниць поступово конкурс 
за конкурсом наближалися до перемоги.  Боротьба була запекла. Цікаві 
конкурси,  яскраві виступи учасниць та розважальні номери – усе це чу-
дове, яскраве дійство підводило нас до інтригуючого завершення та ого-
лошення результату. І от маємо: Дарина Башта здобула титул «Міс -  
оригінальність», Яна Овруцька стала «Міс - чарівність», Аня Кущ – «Міс 
-ніжність», Надія Стеценко – «Міс  - елегантність», «Міс  - граціозність» 
- Катерина Брюховецька, «Міс -  вишуканість» - Вікторія Бабенко,  Вік-
торія Супрун – «Міс - артистичність». А переможниця Тетяна Точона по 
праву здобула корону й титул  «Куликівська красуня-2013». Кожна кра-

суня була кращою у своїх номінаціях. 
Ми мали змогу поспілкуватися з учасницями, 
які навчаються в нашій школі. Це Дарина Башта 
та Катерина Брюховецька. До вашої уваги від-
повіді на деякі питання. 
 
Дарино, чи сподобалося тобі брати участь у 
цій програмі? 
- Так , мені дуже сподобалося брати участь у 
цій програмі, тому що завдяки їй я здобула но-
вий життєвий досвід, а також познайомилася з 
новими, цікавими людьми й, звісно, отримала 
задоволення від участі. 
 
Розкажи, будь ласка, про конкурси, які у вас 
були й коротко про них. 
- Перший конкурс – це представлення себе , в 
якому дівчата мали розповісти трішки про себе 
та свої захоплення .”З корабля на бал “- так на-
зивався другий конкурс, у якому учасниці мали 
нагоду показати неабияку дотепність, здоровий 
глузд, певну розкутість та оригінальність , а 
завдання було не з легких – знайти вихід із за-
пропонованої житейської ситуації  . Усі учасни-
ці були напрочуд оригінальними та вельми яск-
раво проявили свою фантазію . Четвертий  - “ 
Дефіле в стилізованих українських  костюмах”. 

У цьому конкурсі кожна дівчина придумувала свій власний стиль одягу 
та дивувала глядачів. П’ятий - ”8 красунь на танцполі “ . Конкурс проде-
монстрував неперевершений політ фантазії, дівочого шарму, витонченого 
дизайнерського підходу та відчуття стилю одягу  для літньої дискотеки 
або ж пляжно-курортного відпочинку. Шостий - “Світський бал” , на 
який ми мали одягтися, як на справжній бал і відчули себе справжніми 
принцесами. Сьомий - ”Коронний номер”, у  якому учасниці демонстру-
вали свої власні таланти. 

Інтерв’ю з учасниками конкурсу  
«КУЛИКІВСЬКА  КРАСУНЯ – 2013» 
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А  який із усіх конкурсів 
тобі сподобався найбільше? 
- Найбільше мені сподобався 
конкурс під назвою 
”Коронний номер”, тому що 
в цьому конкурсі кожна дів-
чина могла проявити своє 
“Я”,  показати себе з різ-
них боків. Я, наприклад, 
розповідала монолог  “ 
Успішної людини“. 
 
А цікаво, яка ж 
атмосфера 
панувала 
серед учас-
ниць? Чи 
було якесь 
суперниц-
тво? 
- Ні, серед 
нас не було 
ніякої кон-
куренції, 
ніякої во-
рожнечі , 
ми всі були 
подругами, 
які всіляко підтримували одна од-
ну. 
 
А в якій же ти номінації перемо-
гла? 
-Я перемогла в номінації “Міс ори-
гінальність”. 
 
А чи ти засмутилася через  те , 
що не отримала корону перемо-
жниці? 
- Звісно,  певний смуток був, адже 
кожна з учасниць сподівалася на 
перемогу, але вибір компетентного 
журі був справедливим, і  вони ви-
брали справді чудову “Куликівську 
красуню-2013”. А я дуже задоволе-
на від участі й отримала багато 
приємних емоцій. 
 
Катю, а що тобі найбільше спо-
добалося в  районній інновацій-
ній  шоу-програмі “Куликівська 
красуня-2013”? 
- Мені найбільше сподобалося 
те,що кожна з дівчат могла прояви-
ти себе,показати свою креатив-
ність,придумати щось і здивувати 

всіх , бо кожна з учасниць 
була красивою, справж-
ньою, щирою,  атмосфера  
ж була такою святковою, 
що не залишила нікого бай-
дужим. 
 
А який конкурс тобі був 
найближчим до душі? 
-Мені найбільше сподобав-
ся конкурс ”Коронний но-
мер”,у якому я представила 

свій власний танець, 
який  присвятила 
всім жінкам до 8 
БЕРЕЗНЯ. 
 
Що було для 
тебе найстра-
шнішим? 
-Напевне, най-
страшнішим  
був перший 
конкурс  
“Візитка”, а 
далі все піш-
ло” як по мас-
лу”. 

 
А яка ж атмосфера панувала серед 
учасниць? 
- Це був просто “хаос”, хоча на сцені 
ми виглядали спокійними та врівно-
важеними. 
 
А в якій же ти номінації перемог-
ла? 
-Я перемогла в номінації “Міс граці-
озність”. 
 
А чи ти засмутилася через те, що 
не виборола корону переможниці? 
- Звісно, ні, було дуже приємно, що 
мене запросили на таке шоу, від яко-
го  я отримала неабияке задоволен-
ня .  У  мене не була головна мета  - 
виграти, а  хотіла просто  показати 
себе такою, якою я є. 
 

Брали інтерв’ю  
Борисенко Іра та  

Коса Софія, 11 – Б клас 

Куликівська красуня—
2013 
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 9 березня – день народження Тараса Григоровича ШЕВЧЕНКА 
10 березня – день смерті Т.Г.ШЕВЧЕНКА 
19 березня – день народження Максима Тадейовича РИЛЬСЬКОГО 
19 березня – день народження Ліни Василівни КОСТЕНКО 
31 березня – день смерті Осипа Тадейовича НАЗАРУКА («Роксоляна») 

Літературний березень 

На честь 199 – річчя з дня народження Т.Г.Шевченка учні школи  провели кон-
курс на кращу стінну газету, присвячену цій даті, конкурс читців творів Шевченка, 
малюнків. А завершився літературний тиждень урочистою тематичною лінійкою, 
де учні представили літературно – музичну композицію. Школярі уважно слухали 
та нагородили бурхливими оплесками Зеленську Юлію, Долиненко Женю, Козак 
Тетяну, Годун Аню. 

У ці весняні дні, коли кожна душа праг-
не поезії, до випускників завітав місце-
вий письменник, член Спілки письмен-
ників Чернігівщини, поет і прозаїк, ху-
дожник і просто чудова людина Клунко 
Іван Митрофанович. Він розповів про 
свою творчість, про збірку прозових 
творів, яка вже вийшла з друку й дуже 
швидко розповсюдилася. Зараз І.Клунко 
готує до друку збірку поетичних творів 
під назвою «Світла печаль». На уроці 
прозвучали вірші патріотичної та інтим-
ної лірики у виконанні автора. Учні 11 – 
Б класу зачаровано слухали поезії й по-
бажали автору нових творчих успіхів. 

Поезія - це завжди неповторність, 
якийсь безсмертний дотик до душі 

Ліна Костенко 
 
Вечірнє сонце, дякую за день! 
Вечірнє сонце, дякую за втому. 
За тих лісів просвітлений Едем 
І за волошку в житі золотому. 
 
За твій світанок, і за твій зеніт, 
І за мої обпечені зеніти. 
За те, що завтра хоче зеленіть, 
За те, що вчора встигло оддзвеніти. 
 
За небо в небі, за дитячий сміх. 
За те, що можу, і за те, що мушу. 
Вечірнє сонце, дякую за всіх, 
Котрі нічим не осквернили душу. 
 
За те, що завтра жде своїх натхнень, 
Що десь у світі кров ще не пролито. 
Вечірнє сонце, дякую за день, 
За цю потребу слова, як молитви. 

Ліна Костенко 

І.М. Клунко на уроці в 11-Б класі 



 15 

Говори  правильно  

Все називається Україною – 
Універмаг, ресторан, фабрика. 
Хліб український. 
Телебачення теж українське. 
На горілчаній етикетці 
Експортний гетьман з булавою. 
І тільки мова чужа у власному домі… 

( Ліна Костенко) 

ЛЮБИ,  ЗНАЙ  РІДНУ  МОВУ 

НЕПРАВИЛЬНО ПРАВИЛЬНО 
Доброго дня! Добрий день! Добридень! 
Доброго вечора! Добрий вечір!Добривечір! 
 Доброго ранку! 
Пока! Пока – пока! Бувай! Бувайте здорові! 
Спокійної ночі! На добраніч! Добраніч! 
Підписка( преси) Передплата 
Говорити за рідне місто Говорити про рідне місто 
Завжди під рукою(словник) Завжди напохваті 
Захоплююча подорож Захоплива, приваблива 
Виконав вірно(завдання) Виконав правильно 
Готувався уперто(до іспиту) Готувався наполегливо 
Заслуговує уваги Заслуговує на увагу 
У честь ювілею На честь ювілею 
Відстаючий учень Той, що відстає 
Відпочиваючий чоловік Той, хто відпочиває,  

відпочивальник 
Згідно правил Згідно з правилами 
Невідкладно Негайно 
Відповідно з графіком Відповідно до графіку 
Клопотання Прохання, заява 
У квітні місяці У квітні 
Здійснювати преміювання Преміювати 
Співпадає частково Співпадає (не співпадає) 
Двадцять двоє осіб Двадцять дві особи 
Повістка денна Порядок денний 
На протязі дня Протягом дня 
Прийняти заходи Ужити заходів 
Прийняти участь Взяти (брати) участь 
Ужити заходи Ужити заходів 
Пам’ятний сувенір Сувенір 
Комісія по спорту Комісія зі спорту 
Я вибачаюся Вибачте, даруйте, перепрошую 
Давайте проголосуємо Проголосуймо 
Свідчити факти Свідчити про факти 
Шкодувати гроші Шкодувати грошей 
НЕ дивлячись на (причини) Незважаючи на 
Хвилюючі враження Зворушливі враження 
Дякую вас Дякую вам 
Пробачте мене Пробачте мені 
Окремі учасники Деякі учасники 

«Мова – це доля нашого народу, і вона залежить від того, як ревно ми всі плека-
тимемо її»   

(Олесь Гончар)  
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У зимовому  лісі  

Під час зимових канікул учні нашого 5 – Б класу разом із туристами 
клубу «Вогнище» відпочивали в містечку «Юний турист», що знаходить-
ся  в     чарівному лісі в Количівці. Протягом трьох днів ми весело прово-
дили час: здійснювали лижні прогулянки зимовим лісом, каталися з гірок 
на санках та лижах, грали в різні ігри. Одним словом – активно відпочи-
вали. Туристи тренувалися зі спортивного орієнтування. Вивчивши топо-
графічні знаки, змагалися у вправності знаходження контрольних пунк-
тів. 

Було дуже весело, ми отримали масу позитивних емоцій від спілку-
вання, класно відпочили. Учні нашого класу щиро вдячні організаторам 
цікавого відпочинку Федоренко Ю. М., Дороховій О.В. 

Учні 5 – Б класу 

Надворі зима! Здавалося б, звичайна пора 
року, якби не  дивовижні казкові сніжинки… Ці 
вирізьблені творіння природи вкривали землю 
під звуки музичних нот. Я ступав і крок за кро-
ком промовляв: « До, ре, мі, фа…». І це перетво-
рювалось на казкову мелодію. Я йшов, ніби по 
клавішах органу, відступаючи зі стежки  для 
«необхідної» паузи в моїй  «музичній компози-
ції». А поряд ідуть десятки людей, які допомага-
ють оркестру. Я прислуховувався до кожного 
звуку й відчував, що це не просто явище приро-
ди, а звістка про новий крок у життя. Крок, ще 
крок – і знову мелодія… Але тепер вона була 
схожа на запис старої платівки – потріскувала та 
лупотіла. А ось «бемоль» мого інструменту – 
асфальтована дорога. І знову музика моїх кроків 
та поріг рідної школи… Саме так, мелодійно, цього ранку під моїми ногами ри-
пів сніг. 

 
Створював зимову музичну композицію учень 7-Б класу Богдан  Бережанський 

Зимова  мелодія 
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Любов до мандрівок батьки привили мені 
ще з раннього дитинства. Адже щорічно я з 
ними вирушав кудись у подорож. Та, мабуть, 
цей рік був найбільш «урожайним» на турист-
ські стежки. 

У липні я цілий тиждень разом із групою 
дітей із Куликівки засмагав, плавав, ниряв, грав 
у футбол на узбережжі Чорного моря в селищі 
Затока Одеської області. У серпні я 14 днів був 
у Карпатах. До цього мені, звичайно, неоднора-
зово доводилося бувати в Закарпатті та Прикар-
патті, але це був мій перший пішохідний похід 
у гори. Мене зачарувала мальовнича краса кар-
патських гір: смереково-буковий ліс, пологі 
полонини, ожиново-малиново-чорничні поляни. 
Я побував у географічному центрі Європи, під-
корив гори Говерлу, Петрос та Близниці, куш-
тував мінеральну воду у Квасах. Мені здається, 
що кожен, хто хоч раз побував у горах, неод-
мінно захоче туди вернутися. 

У мене була така нагода в грудні. Ми, ку-
ликівські туристи, купалися в термальних дже-
релах під відкритим небом у Берегово, спуска-
лися на санках, целофані й просто на п’ятій 
точці з гори у Славську, куштували млинці, 
гарячий шоколад та каву в різдвяному Львові. 

А на весняних канікулах ми з татом  на 
лижах підкорювали зимові верхогір’я  в Буковелі. Спочатку тренувалися на най-
простіших синіх трасах. Через два дні  вже випробовували  свої вміння на більш 
складних, червоних. А в останній день навіть спустилися з декількох найскладні-
ших чорних трас. 
Швидкість і віражі, 
хоч і прості, перехоп-
лювали подих. Чисте 
морозне повітря та 
ласкаві весняні проме-
ні сонця й досі зігріва-
ють пам’ять незабут-
німи враженнями. А 
краса засніжених гір із 
висоти підйомників 
манить своєю красою. 

Ця зимова манд-
рівка в Карпати – най-
кращий подарунок 
мені на день наро-
дження. Буваючи в 
кожній подорожі, я не 
перестаю дивуватися 
тому, скільки ж на 
землі цікавих і краси-
вих місць. Я вірю, що 
мене покличуть манд-
рівки ще не раз. І твердо знаю, що кожна з них принесе радість пізнання й захоп-
лення. 

Ділився незабутніми враженнями  
юний турист Андрій Чава, 6-А клас.  

Краще гір можуть бути тільки гори… 
П
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ФОТОРЕПОРТАЖ ЗІ СВЯТА 8 БЕРЕЗНЯ 

Найщиріші вітання від редакції  
журналу «МИ»  нашим наставницям – 
учителькам та всім дівчаткам школи з 
першим весняним святом –  

8 – БЕРЕЗНЯ ! 
Це свято приємне тим, що завжди 

світле, радісне, бо несе не тільки весня-
ний настрій, а бажання творити, любити. 
Хай із першими весняними подихами 
свіжого вітру до Вас долинуть пахощі 
ранніх весняних квітів, хай Вас голуб-
лять ніжні сонячні промені, нехай Вас 
кохають чоловіки, частіше дарують Вам 
квіти, люблять діти й онуки, а «МИ» 
завжди будемо раді зустрічі з Вами на 
сторінках нашого журналу. 

 
Бажаєм здоров’я, сонця в зеніті, 
Любові, добра й щастя повен дім, 

Нехай у серці розкошує літо 
І соняхом квітує золотим. 
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Шановні жінки-вчителі!  

Прийміть наші найщиріші, найтепліші, найсвітліші побажання в 
день 8 Березня! Бажаємо вам бадьорості, весняної сили, нестрим-
них бажань творчості, відчуття комфорту в буденні та святкові  
дні. Нехай у ваших серцях завжди цвіте весна. Будьте здорові, щас-
ливі, успішні, багаті, люблячі… Дякуємо Вам за Вашу ласку, доб-
роту й тепло. І пам’ятайте, що ми вас любимо, поважаємо  й ніколи 
не забудемо! 

Нехай тендітні пахощі троянд 
Навіють щастя, ніжність і кохання, 
Хай здійснює бажання зорепад 
І втілює у дійсність сподівання! 

Хай Вам вдається все - вдень і вночі, 
Хай очі посміхаються натхненно, 
І смак життя, і молодість душі 

Нехай для Вас тривають нескінченно! 
З повагою,  

випускники школи 2013 р. 
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ІЗ 55-літнім  ЮВІЛЕЄМ  ШЛЕМО ВІТАННЯ ВЧИТЕЛЯМ 

ВИЩОЇ КАТЕГОРІЇ Пономарчук Валентині Михайлівні- учи-
телю математики та Карпенко Галині Вікторівні – учителю 
української мови та літератури. 
Ці вчителі все своє трудове життя віддали школі. Любов до 

дітей, чуйність, людяність, надзвичайна працелюбність, профе-
сіоналізм, відданість своїй справі – ось ті риси характеру, які 
відзначають цих педагогів.  Вони завжди у творчому пошуку, 
бажанні віддати свої знання й серце дітям. 
Бажаємо Вам завжди міцного здоров’я, бо без нього не милі 

всі наші діла, сімейного щастя, натхнення, творчого горіння на 
довгі роки. 

Хай ладиться скрізь: на роботі, в родині, 
Щоб радісний настрій у серці не згас, 
Все світле і 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! 

 

З повагою та любов’ю  
учнівський та учительський  

колективи 
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ВІТАЄМО  ПЕРЕМОЖЦІВ  ПРЕДМЕТНИХ  
ОЛІМПІАД!!!  

Школік Яна - диплом ІІІ ступеню з російської мови 
Точона Настя -  диплом ІІІ ступеню з інформаційних технологій 
Зеленська Юля - диплом ІІІ ступеню з фізики 
Кузуб Надя - диплом ІІІ ступеню з хімії 
Моргацький Владислав - диплом ІІІ ступеню з екології та  
  диплом ІІІ ступеню з історії 
Янголь Катя - диплом ІІ  ступеню з англійської мови 
Зеленська Дарина - диплом ІІІ ступеню з фізкультури 
Лось Світлана -  диплом ІІІ ступеню з інформаційних технологій 

У районній дитячій бібліотеці був проведений ІІ тур 
Всеукраїнського конкурсу «Найкращий читач України 2013 
року». У ньому брали участь учні 6 – 7 класів шкіл Кули-
ківського району. Напередодні конкурсу учасники отрима-
ли домашнє завдання під назвою « Познайомтеся – це я». 
Діти цікаво та змістовно розповідали про себе, про улюбле-
ні свої книги. А потім були конкурси: «Відгадай автора та 
назву книги», «Літературне лото», «Продовж прислів’я», 
«Знавці української мови». Журі було розгублене, бо важко 
визначити переможця, адже всі учасники добре підготува-
лися, набрали майже однакову кількість балів. Та все ж ЄР-
ЧЕНКО КАТЯ з 7 –Б класу здобула перемогу, тому що 
виявилася найталановитішою, найкреативнішою, найрозум-
нішою серед читачів 7-х класів. Катя отримала приз пере-
можця, з чим «МИ» й вітаємо її. Бажаємо нових успіхів, 
цікавих подорожей у ЦАРСТВО КНИЖОК. 

Софія Коса, 11 – Б клас 

«Найкращий  читач  України - 2013» 
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У березні цього року в містах Ніжині та Чернігові проходили обласні кон-
курси вокалістів та виконавців на музичних інструментах  серед учнів початко-
вих спеціалізованих мистецьких навчальних закладів. 

Софія Ляховець отримала ГРАН – ПРІ , 
Маша  Рудамьоткіна  та Аліна Губська вибороли І місця. 

ГРАН – ПРІ  та призові місця – у наших учнів!!! 

Найщиріші  наші  вітання  та   побажання    нових    
успіхів від    читачів  журналу   «МИ»!!! 

Відомий куликівський дитячий хореографічний колектив «Льонок»  святкував 
свій 20-річний ювілей. У творчому доробку відомого колективу понад 100 різно-
манітних народних танців та танцювальних композицій українських, російських, 
білоруських, італійських, молдавських, циганських народів. 
За 20 років існування колектив об’їздив півсвіту, неодноразово гідно представ-

ляв Куликівку на різних конкурсах. 
А починалося все в далекому 1992 році, коли на базі класу хореографії Віктор 

Володимирович організував гурток народного танцю, що поступово розрісся й 
став ансамблем. Із кожним роком творчий колектив 
міцнів, удосконалюючи свою майстерність. 
Зараз у складі колективу близько ста дітей. Діє при 
ансамблі й підготовча група – школа «Малятко», у 
якій набираються сценічного досвіду майбутні зірки 
народного танцю – 4-6-річна малеча. 
«На жаль, ми маємо труднощі з фінансуванням, - ді-
литься  своїми проблемами  Віктор Володимирович. -  
Головні наші спонсори – батьки . Сценічні костюми 
ми готуємо самі: батьки купують тканину та фурніту-
ру, хореографи шиють костюми». 
З кожним роком народний художній колектив – ан-
самбль танцю «Льонок» удосконалює свою майстер-
ність і радує поціновувачів хореографічного мистецт-
ва своїми досягненнями. Сподіваємося, що так буде 
завжди.  Із днем народження тебе, «Льонок» ! 

Танцюристів  вітала випускниця 
школи Альона Байрак, 11-Б клас 

Двадцять  років  у вихорі  танцю ! 
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Коротко про різне  
Квітка – це дитина, дерево – родина. 

*** 
Дощик крапає із неба – сумувати нам не треба. 

** 
Верба похилилась, чогось зажурилась, 

Листя жовте летить, тихо вітерець шумить. 
  

Киця муркоче, сказати щось хоче, 
Ніяк не скаже, що морозива хоче. 

** 
Ластівка співає, сонце пригріває, 

Квіти розцвітають, бо їх діти поливають. 
** 

Жовтенькі клубочки ходять біля квочки. 
** 

Я все знаю, бо в школі буваю. 
** 

Пташка весело співає, перший дзвоник калатає. 
Я мрію загадала, коли зірочка упала. 

** 
Нарцис розквітає, ластівка співає. 

Паньковська  Катя, 6 – Б клас 

ВЕСНА 
Ранок. Холодне повітря пронизує мене від 

голови до ніг. Прокидаються пташки від нічного 
сну. Розцвітають проліски. Навіть ведмідь, який 
так довго спав, прокинувся від весняного повітря.. 
Усі жителі лісу прокидаються від сну, який тривав 
цілу зиму. Разом із появою весняного сонця прилі-
тають перелітні пташки, які так сумували за рід-
ною домівкою. І ось, нарешті, вони в рідному сели-
щі. 

На ставках розтають крижини. Починають 
квітнути берези, дають усім цілющий сік. На виш-
нях та абрикосах починають набухати бруньки. 
Незабаром вони вкриються білим цвітом і будуть 
пишатися, що першими прикрасять весну своїм 
цвітом. 

Владислав Соболь, 5-Б клас 

КРАСУНЯ  БЕРІЗКА 
Весняного сонячного дня  я прийшла до лісу. 

Мене там зачарували дерева, особливо берізки. Вони 
високі й такі стрункі, стовбури ніби святкові, білі з 
чорними цяточками. На гілочках почали з’являтися 
молоденькі зелені листочки. Вони м’якенькі й ніжні, 
ніби оксамитові. Я милувалася берізками, які опусти-
ли свої довгі кіски-гілки із чарівними сережками до 
землі. 

Берези потрібно оберігати, тому що це красиве й 
корисне дерево, яке має лікувальні властивості. А ще 
навесні ми із задоволенням смакуємо запашним бере-
зовим соком. 

Бережіть берези! 
Юля Мудрицька, 5-Б клас 
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ПОРАДИ  від  Андрія Ворона – 104-річного  
українського Сократа 

СЕКРЕТИ   ДОВГОЛІТТЯ 

СІМ  БЛАГ 
1. Помірне харчування 
2. Постійна фізична робота, 
звичка багато ходити 
3. Чиста вода й чисте повітря 
4. Сонце 
5. Утримання, самообмеження 
6. Відпочинок 
7. Віра  

СІМ  ЗАПОВІТНИХ СТРАВ 
1. Буряк 
2. Огірки й цибуля 
3. Кисле молоко 
4. Риба 
5. Каша(пшоно, гречка, 
кукурудза, квасоля) 
6. Яблука 
7. Ягоди й горіхи 

СІМ  РЕЧЕЙ, ЯКИХ ТРЕБА 
НАВЧИТИСЯ 
1. Знайти радість у цьому житті 
2. Принести радість іншим 
3. Прощати. Усім і собі. Завжди! 
4. Каятися 
5. Сміятися 
6. Дихати. Вільно, глибоко з насолодою 
7. Спати. Вволю та з насолодою!  

СІМ ЗАПОВІТНИХ РІДИН 
1. Вода джерельна 
2. Зелений чай 
3. Сік із винограду (вино) 
4. Чай із листя, цвіту, ягід 
5. Квас 
6. Узвар із дичок 
7. Капустяний розсіл  

ПОКИ  ЖИВЕШ  І  НА  ВОЛІ… 
 
Хоч босий, кульгавий, безногий, але йди вперед! 
Якщо перед тобою постав важкий вибір чи непрос-
те рішення, із легкою душею загадай собі ввечері, 
що вранці, коли прокинешся, - буде тобі відповідь. І 
так буде. 
Якщо не знаєш, що робити, роби хоч те, що можеш. 
Якщо боїшся робити, -  не роби. 
Але якщо робиш, не бійся .«Дурної», даремної, пус-
тої роботи немає. Нічого, крім упертої праці на при-
значеній Богом ділянці. Якщо не знаєш, що чинити, 
чини за бажанням серця, але не порушуй міри. 
Не все підкоряється розуму. Але все підкоряється 
упертості. І нічого для тебе немає неможливого, 
поки живеш і на волі. 



  

 

Посміхаймося, бо сміх – це здоров’я 
 
Анекдоти 
- Борт 747! Вас викликає центр управління польотами! Не можемо з вами зв’язати-
ся! Якщо чуєте нас – хитніть крилом, ми з вишки побачимо! 
- Борт 747 викликає центр управління! Я приземлився дві години тому. Якщо  чує-
те мене – хитніть вишкою! 

*** 
- Знову наш чудовий синок витяг гроші з мого гаманця, - каже батько. 
- Чому ти думаєш, що це він? – заступилася дружина. – Може, це я взяла? 
- Це виключено: там ще дещо залишилось. 

*** 
Перед складним іспитом студент від хвилювання впустив заліковку, а інший, зара-
ди хохми, заштовхнув її під двері. Через 5 хвилин заліковка вилетіла назад. Відк-
ривають, а там стоїть «відмінно».Той, що допоміг заштовхнути, дістає свою залі-
ковку – і теж під двері. Через 5 хвилин вона вилітає з написом: «В одну й ту ж гру 
двічі не граю». 

*** 
Побачив у вашій газеті листа одного психа й вирішив також написати – чим я гір-
ший? 

*** 
На уроці. Учителька: 
- Вовочко, хто такий Чапаєв? 
- Це отаман негрів! 
- Яких ще негрів? 
- Ну, Ви ж самі сказали, що він воював проти білих. 
- Чапаєв – отаман червоних. 
- Так що, там і індійці були вплутані? 

*** 
Хворий запитує в лікаря: 
- Лікарю, я вилікуюсь? 
Лікар: 
- Та мені й самому цікаво… 

*** 
- Вибачте, а Катюшу можна? 
- Катюшу? Так, будь ласка: 
- «Расцветали  яблони и груши, поплыли туманы над рекой…» 

*** 
- Уявляєш, купила собі новий шарфик, а він чоловікові не сподобався. 
- Так обміняй його в магазині. 
- Ти що, де ти бачила такий магазин, у якому чоловіків обміняти можна? 

*** 
У ресторані лікар бачить свого пацієнта, який склянку за склянкою випиває спирт-
не. 
- Іванов! – сердито говорить він. – Я вам дозволив не більше двох чарок у день! 
- Лікарю, - заявляє той, - я ж не тільки у вас лікуюсь. 

*** 
Одна дамочка заявила, що днями їй виповнилося тридцять. 
- Послухай, люба, - говорить їй подруга, - але ж те саме ти говорила минулого ро-
ку й позаминулого! 
- А я не з тих, хто сьогодні говорить одне, а завтра – інше, - відповіла  та. 

*** 
Виходить якось чоловік із літака. Раптом із нього спадають штани. 
Чоловік говорить: 
- Ну вже ці авіалінії, то застебніть, то розстебніть ремні… 

*** 
- Учора стрибав із парашутом. 
- І що ? 
- Дізнався, з якого місця виділяється адреналін.  



 


