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– СЛОВО РЕДАКТОРА – 
 

Читаючи журнал, ми часто не задумуємось, скільки праці 
вкладено в ту чи іншу статтю. Скільки зусиль пішло на те, 
щоб дістати інформацію, щоб подати її у належному вигляді. 
У цьому номері журналу будуть особливі матеріали, на які 
ми радимо вам звернути увагу.  

Хочеться сказати пару слів про те, як робляться статті. 
По-перше, 70 % успіху матеріалу залежить від того, як жур-
наліст зможе донести до вас те, що хоче сказати людина, у 
якої беруть інтерв’ю , як журналіст висловить свої думки (у 
залежності від того , про що пишеться).  

Іноді дуже складно буває зробити інтерв’ю . Адже біль-
шість розмов відбувається з дуже зайнятими людьми. Дово-
диться підбирати зручний час для обох сторін. А іноді, за 

його відсутності (часу) , доводиться друкувати запитання заздалегідь для того , щоб 
людина в зручний для неї час могла написати відповіді. 

Усі ті журнали , які вже вийшли – це витвір наших рук, нашого розуму, наших 
зусиль. Робота над випусками журналів переконує нас у тому, наскільки важка , від-
повідальна та цікава робота журналіста. 

 
Отже: читайте нас, МИ пишемо для вас! 

 

П'ятий номер журналу робили: 
 

 У номері:   

Члени студії журналістів-аматорів 
(Керівник Л.А.Грінченко) 
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  Вибори Президента 
України 

- 5 
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- 19 
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О.С.Зеленський  Проба пера - 22 

  Це цікаво - 26 
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Наслідки 
шкільних олімпіад у 2004-2005 н.р. 

 
Українська мова 
1 місце Іваненко Яна  11-А кл. 
2 місце Прищепа Інна  11-А кл. 
3 місце Момот мирослав  11-Б кл. 
1 місце Башта Діана  10-Б кл. 
2 місце Кисла Альона  10-А кл. 
3 місце Барканов Дмитро  10-А кл. 
1 місце Пестова Діана  9-А кл.  
2 місце Кусій Тетяна  9-А кл.  
3 місце Анюховська Юлія  9-Б кл. 
1 місце Савицька Наталія  8-А кл. 
2 місце Мисник Ірина  8-А кл. 
3 місце Булавко Марина  8-А кл. 
1 місце Трейтяк Мирослава 7-А кл. 
2 місце Гнилуша Сергій  7-А кл. 
3 місце Литвиненко Ірина  7-Б кл. 
З математики 
1 місце Мамикіна Ольга 6-А 
2 місце Косарєв Михайло 6-А 
3 місце Данилюк Володимир 6- А 
1 місце Гнилуша Сергій 7-А 
2 місце Роговець Андрій 7-А 
3 місце Повозник Максим 7-А 
1 місце Савицька Наталія 8-А 
2 місце Дзюба Аліна 8-А 
3 місце Борщан Олександр 8-А 
1 місце Василенко Юлія 9-Б 
2 місце Гавриленко Юлія 9-В 
3 місце Бугай Альона 9-Б 
1 місце Василенко Юлія 9-Б 
2 місце Гавриленко Юлія 9-В 
3 місце Бугай Альона 9-Б 
1 місце Анікієнко Микола 10-Б 
2 місце Герасименко Віталій 10- А 
3 місце Корж Анатолій 10-Б 
1 місце Корнійчик Ольга 11-А 
2 місце Іваненко Яна 11-А 

3 місце Коляда Євген 11-А 
З історії 
1 місце Дусь Максим 8-В 
2 місце Зеленська Юлія 8-А 
3 місце Савицька Наталія 8-А 
1 місце Лукянець Дарина 9-А 
2 місце Жигир Ольга 9-В 
3 місце Бойко Леся 9-В 
1 місце Барканов Дмитро 10-А 
2 місце Герасименко Віталій 10- А 
3 місце Давиденко Дмитро 10-А 
1 місце Коляда Євген 11-А 
2 місце Хорошок Юлія 11-А 
2 місце Прищепа Інна 11-А 
3 місце Примак Олег 11-В 
З біології   
1 місце Литвиненко Ірина 7-Б 
2 місце Богдан Юрій 7-А 
3 місце Гнилуша Сергій 7-А 
1 місце Булавко Марина 8-А 
2 місце Таран Марина 8-А 
3 місце Герасименко Віталій 8- А 
1 місце Жигир Ольга 9-В 
2 місце Кусій Тетяна 9-А 
3 місце Дьяченко Марія 9-А 
1 місце Кисла Альна 10-А 
2 місце Корж Анатолій 10-Б 
3 місце Ковальов Олександр 10- А 
1 місце Корнійчик Ольга 11-А 
2 місце Хорошок Юлія 11-А 
3 місце Момот Мирослав 11-Б 
З правознавства   
1 місце Івашута Світлана 9-В 
2 місце Дьяченко Марія 9-А 
3 місце Лукянець Дарина 9-А 
1 місце Марусик Вадим 10-Б 
2 місце Башта Діана 10-А 
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3 місце Давиденко Дмитро 10-А 
1 місце Сало Дарина 11-В 
2 місце Момот Мирослав 11-Б 
3 місце Хорошок Юлія 11-А 
З французької мови   
1 місце Вінник Олексій 9 – А 
2 місце Шкеда Олександр 10 – А 
1 місце Тригуба Алла 10-В 
2 місце Драло Ганна 10-В 
1 місце Момот Мирослав 11-Б 
2 місце Товстоп’ят Яна 11-Б 
З фізики    
1 місце Литвиненко Ірина 7-Б 
2 місце Ворона Юлія 7-Б 
3 місце Герасименко Марина 7-Б 
1 місце Гнилуша Сергій 7-А 
2 місце Роговець Андрій 7-А 
3 місце Богдан Юрій 7-А 

1 місце 
Долиненко Олек-
сандр 8-А 

2 місце Борщан Олександр 8-А 
3 місце Постол Інна 8-А 
1 місце Бугай Альна 9-Б 
2 місце Івашута Світлана 9-В 
3 місце Василенко Юлія 9-А 
1 місце Корж Анатолій 10-Б 
2 місце Анікієнко Микола 10-Б 
3 місце Баранов Андрій 10-А 
1 місце Момот Мирослав 11-Б 
2 місце Примак Олег 11-В 
3 місце Коляда Євген 11-А 
З інформатики   
1 місце Корж Анатолій 10-Б 
1 місце Момот Мирослав 11-Б 
2 місце Коляда Євген 11-А 
3 місце Сергієнко В’ячеслав 11-А 

 
Наслідки 

районних предметних олімпіад у 2004-2005 н.р. 
 
Українська мова 
10 клас І м. Башта Діана 
11 клас І м. Іваненко Яна 
Математика 
6 клас ІІм. Мамикіна Ольга 
8 клас ІІІ Савицька Наталія 
9 клас ІІІ Василенко Юлія 
10 клас І Аникієнко Микола 
 ІІІ Корж Анатолій 
11 клас І Корнійчик Ольга 
 ІІ Іваненко Яна 
Історія 
11 клас І Коляда Євгеній 
Біологія 
10 клас І Корж Анатолій 
 ІІІ Кисла Альона 
11 клас І Корнійчик Ольга 
 ІІІ Баглай Світлана 
Правознавство 
9 клас І Івашута Світлана 
10 клас ІІІ Марусик Вадим 
Французька мова 
9 клас І Вінник Олексій 
10 клас І Тригуба Алла 

 ІІІ Драло Ганна 
11 клас І Товстоп’ят Яна 
 ІІІ  Момот Мирослав 
Фізика 
7-А І Гнилуша Сергій 
 ІІ Роговець Андрій 
8 клас ІІІ Долиненко Олександр 
10 клас І Баранов Андрій 
11 клас І Момот Мирослав 
Інформатика 
10 клас ІІ Корж Анатолій 
11 клас І  Момот Мирослав 
 І Мудрицький Ярослав 
Географія 
7 клас І Литвиненко Ірина 
9 клас ІІІ Лук’янець Дарина 
10 клас І Барканов Дмитро 
11 клас І Коляда Євгеній 
Хімія 
10 клас ІІ Кусій Марія 
Трудове навчання (хлопці) 
8 клас І Матюха Юрій 
9 клас І Шевель Андрій 
11 клас ІІІ Стеценко Сергій 
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Трудове навчання (дівчата) 
9 клас І Дьяченко Марія 
10 клас І Антончик Софія 
11 клас І Баглай Марина 
Англійська мова 
8 клас І Мисник Ірина 
9 клас ІІ Василенко Юлія 
 ІІ Анюховська Юлія 

10 клас І Башта Діана 
 ІІ Баранов Андрій 
11 клас І Мудрицький Ярослав 
Економіка 
10 клас І Аникієнко Микола 
11 клас І Прищепа Інна ДП 
10 клас   
11 клас І Саліхов Володимир 

 
Всього:   І місце 30 учнів 
   ІІ місце 7 учнів 
   ІІІ місце 12 учнів 

 
Шкільна статистика 

І семестр 2004-2005 навчального року 
 

 Кількість учнів, учите-
лів 

Усього навчається 
навчається на 10-12 ба-
лів 

на 7-9 балів 
на 4-6 балів 
на 1-3 балів 
 

Якість знань 
Усього вчителів  

673 уч. 
64 уч. 

249 уч. 
261 уч. 

1уч. 
 
 

54,5 % 
67  

 
-Культура мовлення- 

 
Як трапляється    Як потрібно 
 

1. П’ять плюс п’ять рівняється десять. 1. П’ять плюс п’ять дорівнює десять. 
2. В чому справа?     2. У чому річ? 
3. Я вибираю літературу.   3. Я обираю літературу. 
4. Це сказано на мій адрес.   4. Це сказано на мою адресу. 
5. Нікому і в голову не приходило.  5. Нікому й на думку не спадало. 
6. Озвучення було приємне для вуха. 6. Озвучення було приємне для слуху. 
7. Я з ним у добрих відношеннях.  7. Я з ним у добрих стосунках.  
8. Вони – старі приятелі.   8. Вони - давні приятелі.  
9. У мене одні неприємності.   9. У мене самі неприємності.  
10. Хто стукає, тому й відкривають.  10. Хто стукає, тому й відчиняють. 
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– ПОЗИЦІЯ – 
 

 
 
 
  
  
 
 
 

 
Так заявляє від імені учнів Куликівської школи типова представниця нового по-
коління, Президент школи Яна Іваненко. 
У розпал помаранчевої революції вона з власної ініціативи підготувала для на-
шого журналу матеріал, який свідчить про активну життєву позицію і нашої 
журналістки Яни, і її респондентів. 

 
Цьогорічні вибори Президента нашої 
держави є аж занадто бурхливими. 
Дуже багато думок було висловлено та 
почуто, багато подій ми побачили на 
власні очі завдяки телебаченню. Ма-
буть, кожен, хто в ці гарячі дні заходив 
до школи , помічав певне пожвавлення 
серед учнів. Спілкуючись із доросли-
ми, ми зрозуміли, що їм цікаво дізна-
тися, а що думають учні з приводу то-
го, що відбувається в країні. Учні ж 
хочуть знати думку своїх наставників. 
Це й спонукало до проведення опиту-

вання як серед школярів, так і серед учителів.  
 

Думки вчителів стосовно подій, пов'язаних з виборами 
 

- Як на вашу думку сприймаються учнями події, що відбуваються в Україні? 
В. М. Мельник 

- Вважаю, що наші учні реагують на 
всі ці події, як справжні громадяни 
України. Вони не байдужі. І це – по-
зитив. 

 
Н. С. Мудрицька 

- Діти бурхливо реагували на ці події, 
прикрашали класні кімнати плаката-
ми (хоча ми їм це й забороняли), но-
сили символіку. 

 
О. С. Зеленський 

-Політичні події, звичайно, не можуть 
оминути школу. Зацікавленість дітей 
політикою тішить. Це добрий знак. Ра-
дує й те, що гірше вчитися від цього во-
ни не стали.  
 

Л. А. Грінченко 
-Наші учні, як і всі ми, були так чи ін-
акше втягнуті у вир політичних при-
страстей. Відчувалися ейфорія, емоцій-
ний підйом серед дітей. Дорослі хитрі-
ші. Вони вміють приховувати свої впо-

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 6 

добання – сумні життєві реалії навчили. 
А діти – безпосередні, відкриті, щирі. 
Нехай такими й залишаються.  
 

О. М. Іванюк 
-Мені здається, що школа не повинна 
була залишатися відстороненим спосте-
рігачем бурхливого політичного життя 
країни. Вважаю, що ми проявили паси-
вність, байдужість. А учні старших кла-

сів реагували на всі ці події на рівні гри, 
можливо, саме тому й носили модні 
стрічки й прапорці. 
 

Л. М. Корнійчик 
-Діти – громадяни своєї країни. Тому й 
у них є своє ставлення до всього, що 
відбувається в Україні. Вони мають 
свою думку, і це добре. 
 

 
-Чи були випадки, коли учні висловлювали свою думку, переконували інших? 
 

Н. С. Мудрицька 
-Під час складання діалогів на уроках 
української мови учні 10-11 класів чітко 
висловлювали свою точку зору, полі-
тично грамотно вмотивовували свій ви-
бір. На уроках літератури, вивчаючи 
“Щоденник” О. Довженка, діти 
пов’язували літературний матеріал із 
сучасними подіями. 

 
О. С. Зеленський 

-Були такі випадки, але я намагаюся не 
перетворювати урок на політичну дис-
кусію. Дуже часто я погоджувався з ду-
мками, поглядами своїх учнів.  

 
Л. А. Грінченко 

-Політичні уподобання наших дітей – це 
віддзеркалення того, що думають доро-
слі (і про що, з різних причин, іноді мо-
вчать). Виникали суперечки між учня-
ми. Доводити свою правоту, бути толе-
рантними і нам, учителям, і нашим уч-
ням, як мені здається, потрібно ще вчи-
тися. 
 

Г. М. Красна 
-Доводилося спостерігати, як діти на 
перервах обговорювали політичні події. 
Можливо, частина з них повторює дум-
ки дорослих, але більшість, особливо 
старшокласників, свідомо висловлює 
свої власні думки. Вони добре обізнані з 
політичною ситуацією і не бояться ви-
словлювати свою позицію. 
 

Л. М. Корнійчик 
-У мене на уроках заборонених тем не-
має. Діти вільно висловлювали свої по-
гляди. Я прислухаюся до будь-якої дум-
ки, але завжди маю свою.  
 

Т. А. Динник 
-Я була свідком такої ситуації: біль-
шість учнів класу підтримувала одного 
кандидата в президенти, меншість – ін-
шого. За це більшість занадто емоційно 
засуджувала меншість. Доводилося 
роз’яснювати, що чужу позицію потріб-
но поважати, переконувати треба корек-
тно, не тиснучи на “ інакомислячу” лю-
дину. 

 
-Засобами масової інформації було відмічено, що неповнолітні громадяни нашої 
країни використовують агітаційну символіку частіше, ніж дорослі, а в деяких 
школах учні навіть страйкували. Як ви це пояснюєте й чи не вважаєте, що та-
ке пожвавлення серед молоді є проявом юнацького максималізму, наслідуванням 
дорослих? 
 

Л. А. Грінченко 
-Наші учні, в основному, наслідують 
своїх батьків або інших авторитетних 
дорослих. Своєї самостійної позиції, на 
мою думку, у багатьох із них поки що 

нема. Можливо, ми, учителі, не зовсім 
вірно розуміємо таке поняття, як депо-
літизація школи? І чогось дуже важли-
вого у зв’язку з цією деполітизацією 
своїм вихованцям не додаємо? 
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Н. С. Мудрицька 
-Діти – це своєрідний « індикатор» жит-
тя дорослих. Згодна, що є й максима-
лізм юнацький, є й наслідування. Але я 
думаю, що учні 10-11 кл. уже мають 
свій сформований світогляд, свої погля-
ди на життя, в певній мірі й на політику. 
 

О. С. Зеленський 
-Повністю згоден з тим, що те, як діти 
ставляться до політичних подій, є про-
явом юнацького максималізму і в деякій 
мірі простим копіюванням дій дорослих 

людей. А взагалі вважаю, що учні не 
повинні брати участі в масових полі-
тичних акціях. Це справа дорослих. 
 

О. М. Іванюк 
-У нашому районі, у селищі батьки не 
зуміли сміливо висловити свою грома-
дянську позицію. Що ж тут наслідува-
ти? А велика частина, більша частина 
української молоді зуміла продемонст-
рувати, що вона є національно свідо-
мою, гідною зміною старших. 

 
Думки учнів 

 
 -Що ви думаєте про людей, що страйкують у Києві та інших містах України? 
 

О. Назимко, 10-В кл. 
 -Думаю тільки позитивне, адже люди 
відстоюють свої голоси, які в них віді-
брали. 

Д. Давиденко, 10-Акл. 
 -Я думаю, люди виконують свій грома-
дянський обов’язок, і сподіваюся,що в 
майбутньому вони з такою ж самовід-
даністю будуть працювати на благо 
України. 

В. Саліхов, 11-Акл. 
- Ті, хто на майдані, роблять усе пра-
вильно. Потрібно боротися проти 
брехні. 

І. Борщан, 11-Акл. 
- Протестують люди сильної волі. Во-
ни мають на це право. Роблять те, що 
вважають за потрібне. Поважаю їх, 
бо я теж за ПРАВДУ! 

 
 
- Чи використовували ви агітаційну символіку, з якою метою? 
 
 

О. Назимко, 10-Вкл. 
- Так, бо хотіла показати, що й мені, 

15-річній дівчині , не байдуже, якою 
буде доля моєї країни. 

 
Д. Давиденко, 10-Акл. 

- Я використовував символіку для то-
го, щоб люди, побачивши цей яскра-
вий колір, переконувались, що й 
школярі мають свою думку. 

N. N., 11кл. 
 - Так! У моїй кімнаті є кілька прапор-
ців, а коли я йду в магазин, то беру з со-
бою собачку, у якої на шиї помаранче-
вий бантик. Мені обіцяли дати наклей-
ки, хусточки та великий прапор. Ніяк не 
дочекаюся цього дня! 

І. Борщан, 11-А кл. 
- Я використовувала помаранчеві стрі-
чки, щоб усі знали, що я разом із мо-
їми однолітками за свого лідера. І 
взагалі, я дуже люблю цей колір. 

 
- Прокоментуйте рішення Верховного Суду України ( про переголосування 2- го 
туру виборів). 

 
N.N., 11кл. 

- Вважаю це рішення правильним. 
Спробуємо ще раз проголосувати й 

вирішити цю складну проблему. Ві-
рю, шо переможе той, хто гідний цієї 
перемоги. 
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О. Назимко, 10-В кл. 
- Рішення Верховного Суду вважаю 
кроком уперед у розвитку демократії 
в Україні. Влада почула народ. Спо-
діваюсь, що це крок до порозуміння 
між народом і владою.  

N.N., 11кл. 
- Рішення правильне. І батьки мої так 
вважають. Увесь світ зрозумів, що в 
Україні править закон, а не той, у ко-
го більше грошей. 

 
- Як відомо, неповнолітні громадяни не мають права голосу. Чи запитували ви в 
своїх батьків про їхній вибір, чи поділяли їхню думку? 
 

N.N., 11кл. 
- Я запитувала, але ми в наших пози-
ціях розійшлися. Я обрала помаран-
чеву революцію, а батьки голосували 
за синьо-білого. 

 
Д. Давиденко, 10-А кл. 

-Звичайно, запитував. І я поділяю по-
гляди моїх батьків, бо вони голосували 
за достойного кандидата. 

 
N.N., 11кл. 

-Батьки мої мають великий досвід, я по-
вністю довіряю їм і схвалюю їхній ви-
бір. 

 

В. Саліхов, 11-А кл. 
-Так, неповнолітні не мають права голо-
су, але ми маємо свою думку, маємо 
право її вільно висловлювати. Позицію 
моїх батьків знаю і повністю на їхньому 
боці. 

 
N.N., 11 кл. 

-Уся наша сім’я – за одного кандидата. 
Ми однодумці. Навіть мій брат, якому 5 
років, тільки за цього кандидата. 

 
І.Борщан, 11-А клас 

- Те, що ми не маємо права голосу, не 
забороняє нам мати свою думку, ві-
льно її висловлювати та підтримува-
ти свого лідера. А з думкою батьків я 
цілком згодна. 

Матеріали збирала Яна Іваненко, 
11-А клас, 

листопад-грудень 2004 року 
 

- ЗНАЙ НАШИХ 

Вітаємо! 
Яна Іваненко зайняла 5-те місце на обласній олімпіаді з української мови. Це 
велике досягнення! Нових тобі перемог, Яно, творчих успіхів! 

 
Редколегія журналу «Ми» 

 
 

* * *
Мій край не був ніколи на колінах! 
Терпіння – ще не значить рабський дух. 
“Окраїною” не була Вкраїна, 
Бо пісню не посадиш на ланцюг. 
Залюблення у землю аж до неба – 
Глибинно – українське і святе! 

Самотність тополина, туга вербна 
Чи десь іще бентежно так цвіте? 
Є сім чудес у світі, кажуть люди, 
Та не зрівняти жоден край чужий 
З мого народу найдивнішим чудом 
У гордій витривалості своїй.

 
Лідія Дяченко, київська поетеса. 
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–ЗИМОВІ КАНІКУЛИ 2005– 

  
На фотознімках учні 10-Б класу з класним керівником Н.С.Мудрицькою на екскурсії в Києві. 

 

Я не хочу 
Як уже набридло чути знову і знову 
Порожні балачки, пафосні розмови! 
«Мова калинова»... «Пісня солов'їна»... 
Ще трохи побалакаємо – зникне Україна! 
Згубили культуру, забули історію, 
Почуваємося зайдами на своїй території. 
Віримо чужим, своїм недовіряємо, 
Розводимо руками - маємо, що маємо! 
Сьогодні братаємося, щоб завтра продати. 
Кум іде на кума, брат іде на брата. 
Національна ідея як засіб спекуляції. 
Здобули державу, втратили націю... 
Коли ж у народу більше немає відваги, 
Немає власної гордості, немає самоповаги, 
Коли кожен за себе у своїй хаті скраю - 
У такого народу і героїв немає! 
Я не хочу бути героєм України - 
Не цінує героїв моя країна!... 
Подивіться на нього - він сьогодні в ударі! 
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Правда, без вишиванки та без шароварів... 
Він-один серед тих, хто готовий до бою, 
Серед тих, хто готовий стати героєм. 
Він пройшов крізь вогонь, переплив через воду– 
Все заради вітчизни, заради народу. 
Із мільйонами інших він пішов воювати – 
Усі полягли, а він лишився стояти. 
Та одразу ж поглине пафосна лава, 
Понавісять медалі, кричатимуть: «Слава!»... 
Він житиме довго, він житиме дорого, 
А не стане нашим внутрішнім ворогом. 
А де ж ті, яких було закатовано, 
Спалено, порубано, побито, репресовано? 
Де ті, що життя віддали за своє - 
Де вони є? Де вони є?! 
Я не хочу бути героєм Украіни- 
Не цінує героїв моя країна!. 
.А насправді так просто змінити життя! 
Просто вийти на вулицю, просто прибрати сміття, 
Полюбити свою землю, свою рідну природу, 
Відчути себе часткою єдиного народу. 
Бо ми не безрідні, бо ми - українці! 
Тож досить плювати в дідівські криниці, 
Досить боятися вірити в краще, 
А своє на чуже не міняти нізащо! 
Спільнота розумних, міцних, незалежних, 
Без «правобережних», без «лівобережних», 
Добрих, привітних і незрадливих, 
В усьому єдиних, в усьому щасливих. 
Лиш уявіть, якою стане країна, 
В якій кожна людина живе як людина, 
В якій все, що хороше, - значить і наше!... 
Але поки, на жаль, все зовсім інакше... 
Я не хочу бути героєм України - 
Не цінує героїв моя країна!... 

Гурт «ТАРТАК» 
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Знайомтесь: 
Державний центр соціальних 

служб для молоді в  
Куликівському районі. 

 

Є у Куликівці такий центр. Працює 
він із червня 1996 року. Мета цього за-
кладу – реалізація молодіжної політики. 

У центрі постійно працює дві служ-
би: мобільно-консультативний пункт та 
радикальний ( при РАГСІ особливий 
пункт). 

Перший – мобільно-консультатив-
ний – займається різними видами діяль-
ності, пропагує здоровий спосіб життя, 
вирішує проблеми профілактики СНІ-
Ду, алкоголізму, наркоманії, розповсю-
джує необхідні для молоді знання. Цей 
же пункт займається проблемами стосу-
нків у колективах учнів та педагогів. 
Радикальний пункт готує молодих лю-
дей до сімейного життя. Форми роботи 
– бесіди, круглі столи. Є консультатив-
ний пункт при РАГСі, який співпрацює 
з нареченими. 

Займається центр розв'язанням про-
блем особливого характеру: допомога 
дітям-інвалідам, сиротам, молодим лю-

дям, які повернулись нещодавно з коло-
ній. 

Центр для молоді надає не матеріа-
льну, а психологічну допомогу (що не 
менш важливо). Співпрацює з громад-
ськими та релігійними організаціями, 
забезпечує необхідним одягом малоза-
безпечені сім'ї. 

Якщо у вас виникли проблеми, як-
що вам важко і самотньо, дзвоніть за 
контактним телефоном Служби мо-
лоді 2 – 12 – 06 . Тут вам допоможуть. 

Начальник відділу соціальної роботи 
Куликівського районного управління 
соціальних служб для молоді Крупина 
Ольга Анатоліївна, яка зустрічалася з 
нашими кореспондентами і розповідала 
про свій заклад, люб'язно надала ціка-
вий матеріал, підготовлений спеціально 
для нашого журналу. Читайте його на 
наступних сторінках.  

Оксана Назимко,  
Софія Антончик,  

10-В клас
 

 
Навики партнерського спілку-

вання між  
хлопцями та дівчатами 

Стосунки між жінками та чоловіками найскладніші в 
людській природі. За своїм змістом вони можуть бути рі-
зними (наприклад, ділові, дружні, статеві) і проявляються 
у таких формах, як дружба, закоханість, кохання. Ці по-
няття досить близькі, але кожне з них має свої особливо-
сті. Тож спробуймо розібратися в цьому. Дружба почина-
ється з симпатій і лише потім, з розвитком стосунків, пе-
ревіряється на міцність і стверджується, власне, як друж-
ба. 
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У підлітковому віці часто можна 
почути від дівчат та хлопців таке: «Мені 
дуже подобається один хлопчик ( дів-
чинка ).Він ( вона ) вчиться у восьмому 
класі. Що зі мною я не розберу, але вже 
півроку він (вона ) не виходить у мене з 
голови. З кожним днем він ( вона) подо-
бається мені все більше і більше. Як 
зробити, щоб він ( вона) мене помі-
тив(ла)? Усі дівчата (хлопці) бігають за 
ним (нею) , а я тільки мовчки дивлюся. 
Батьки кажуть мені, що буде ще справ-
жнє кохання, але я їм не вірю». 

Дослідження психологів доводять, 
що успіх у коханні частіше приходить 
до 17,18 – літніх, а в 13 – 16 років моло-
ді люди багаті невдачами у коханні та 
відчаєм. Молода людина тільки вчиться 
жити, відчувати, любити. У цьому віці 
дуже важливо навчити підлітка зрозумі-
ти себе: чи дійсно прийшло кохання, чи 
це яка-небудь з вікових примх закоха-
ності.  

Багатовікові спроби дати вичерпне 
визначення коханню тривають і досі, 
але чіткого визначення так і не існує. 
Найчастіше кожен сам визначає для се-
бе, що таке кохання. До загальної кар-
тини кохання, глибокого інтимного по-
чуття, спрямованого на конкретну лю-
дину, вплітаються еротичні та сексуаль-
ні мотиви. Кохання передбачає наяв-
ність лише одного обранця і гармо-
нійне злиття трьох складових – душі, 
розуму і тіла. 

У коханні одним з вирішальних 
моментів є освідчення коханій (кохано-
му) у своїх почуттях. Зробити цей крок , 
який веде до взаємності чи до краху всіх 
сподівань, не так просто. Іноді страх не 
знайти розуміння, отримати відмову та 
приректи кохання на вмирання змушує 
приховувати свої почуття чи виявляти 
їх несміливо і не завжди відкрито. 
Варто пам’ятати , що кохання, 
хай і нерозділене, це вже щастя. 
Не бійтесь відкриватися. 

 
Корисна порада 

Якщо виникла ситуація, коли важко пережити невдачу і 
знайти правильне рішення, слід поспілкуватись із близькими людьми, 
які все зрозуміють і допоможуть, або зі спеціалістом - психологом чи 
соціальним педагогом, які працюють у Куликівському центрі соціаль-
них служб для молоді ( т. 2 –12 – 06). 

 
Маючи досвід у розв’язанні соціальних проблем, наво-

димо деякі приклади індивідуальних консультацій ваших 
однолітків. 

 
“Усі хлопці закохані в Оленку, і я 

закохаюсь. Якщо вона зверне на мене 
увагу, значить я чогось вартий”. 

Це не кохання, а тільки бажання 
самоствердитися за рахунок Олени. 

 
“Він сказав, що буде зі мною, 

якщо я вступлю з ним в статеві сто-
сунки, а тепер він кинув мене і не ба-
жає зустрічатися”. 

Це все схоже на експеримент під 
прикриттям любові. Розібратися хо-

четься, яке воно доросле життя! Час-
тіше все закінчується тим, що хлопцю 
стає нецікаво, і він іде шукати нове 
“доросле” кохання, а дівчинка залиша-
ється наодинці з гіркими відчуттями 
та роздумами.  

 
“Я цілий місяць кохала Сергія, а 

потім він прийшов у кіно з товари-
шем. Він мені одразу сподобався. Те-
пер я кохаю обох і не знаю, хто мені 
більше подобається.” 
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Сталось це тому, що коли молода 
людина дорослішає, хочеться товари-
шувати з хлопцями ( або з дівчатами), 
спілкуватися з ними. Але це бажання 
спілкуватися не має підстав називати-
ся коханням. 

 
“У нашому класі всі в когось за-

кохані, може, й мені спробувати?” 
Такі думки з’являються у підлітків 

тому, що є бажання не відстати, не 
бути гіршим за інших. Загальна жага 
закохуватися. І це можна переплутати 
з любов’ю. 

 
“Мене всі бояться і поважають, 

тому що я товаришую з Сашком. Бу-
ду й далі його любити, бо якщо він 
мене залишить, усі будуть сміятися 
наді мною”. 

Чи це любов? Скоріше питання 
престижу. 

 
“Закохаюся наперекір мамі. Тому 

що вона не дозволяє мені товаришу-
вати з хлопцями”. 

Може з’явитися думка, що закоха-
ність – неглибоке, короткочасне по-
чуття, але це не завжди справедливо. 
Справжня закоханість – це перший 
крок до кохання. Інша річ, чи будуть за 
першим подальші кроки і чи переросте 
закоханість у кохання. Але спочатку 
відрізнити закоханість від кохання не-
можливо. Найоб’єктивнішим суддею 
тут є час: закоханість або проходить, 
або переростає у кохання. 

 

Начальник відділу соціальної роботи  
Куликівського РУССМ 

Крупина Ольга Анатоліївна 
 

Ці люди можуть вам допомогти 
 

  

  
 

 

 
На фото зліва направо: Світлана Миколаївна Лукашенко, Володимир Григоро-
вич Бабак, Лариса Анатоліївна Чава та Валентина Павлівна Карпенко - співробі-
тники Куликівського центру соціальних служб для молоді. 
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- ІНТИМНА ЛІРИКА – 
-  

Жестокая игра 
Не могу я найти своё счастье,  
словно путник , блуждаю во тьме. 
Лишь увижу тебя – как в сказке  
бьётся сердце с надеждой во мне. 
Но не слышишь ты этого стука. 
Просто смотришь с улыбкой в глаза. 
Для тебя я, наверное, кукла,  
У которой всё в жизни игра. 
Но любовь - не резиновый мячик,  
Не играй с нею, милый, в игру. 
Подари мне от сердца свой ключик, 
И пойми, что тебя я люблю. 

С тобой … 
С тобой я самая нежная,  
С тобой я самая лучшая,  
С тобой я самая добрая,  
Самая всемогущая.  
Щедрые на пророчества твердят мне : 
“Счастье кончается .” 
А мне им верить не хочется ! 
А мне их слушать не хочется ! 
Ну их всех . 
Ничего не кончается ! 
Так иногда случается … 

 
Ці вірші, щирі та відверті, написала одна талановита учениця 10-го 
класу. Імені свого вона просила не називати. Виконуємо її прохання і від 
усього серця зичимо їй взаємності та щастя в коханні . 

Редколегія журналу “МИ “. 
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-Культура мовлення- 

Як трапляється    Як потрібно 
1.Отримати освіту. 1. Здобути освіту.  
2.Оточуюче середовище.   2. Навколишнє середовище. 
3.Написав свою автобіографію.  3. Написав автобіографію. 
4.Любимий літературний герой.  4. Улюблений літературний герой. 
5.Закрутилася голова.   5. Запаморочилося в голові  
6.Одягти окуляри.    6. Надягти окуляри. 
7.По понеділкам    7. Щопонеділка. 
8.Радувати око.    8. Тішити око.  
9.Втратити свідомість   9. Знепритомніти, зомліти. 
10.У більшості випадків.   10. Здебільшого. 

Фразы из школьных сочинений 
-Гагарин был первым проходимцем в космосе. 
-Пушкин вращался в высшем свете и вращал там свою жену. 
-Мне очень нравится героиня романа Льва Толстого "Война и мир", особенно когда она 
танцует на балу со Штирлицем. 

-Анна бросилась под поезд, и он долго влачил её жалкое существование. 
-Тургенев показал женщину в более расширенном виде. 
-На берегу реки доярка доила корову, а в воде отражалось всё наоборот. 
-Наташа была связана с народом красной нитью. 
-Небо Аустерлица переломило Болконского пополам. 
-На поле боя раздавались крики и стоны мертвецов. 
-Фамусов разбил людей не по внутренностям, а по наружностям. 
-Дворец был построен крепостными руками графа Шереметьева. 
-На полу лежал и еле дышал труп, рядом сидела жена трупа, а брат трупа лежал в 
другой комнате без сознания. 

-У Ивана Николаевича была своя цель в жизни, но он в неё не попал. 
-Татьяна копила, копила и всё это вылила на Онегина. 
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- КЛАСИ: ГІМНАЗИЧНІ Й НЕГІМНАЗИЧНІ -  

 
Продовжуємо знайомити наших читачів з класами Кули-
ківської школи. Про своїх учнів розкажуть вам класні ке-
рівники Ольга Миколаївна Іванюк (8-А кл.) та Людми-
ла Василівна Пилипенко (7- В кл.).Класи абсолютно не 
схожі, але схоже ставлення класних керівників до дітей. З 
теплотою і любов’ю, як про власних дітей, розповідають 
учителі про своїх підопічних.  
Я вами жив, 
Пока дышу, 
Пока вы все со мною рядом. 
Я в сердце каждого ношу, 
И мне другой судьбы не надо... 

 Так можуть сказати про своїх учнів та про своє покли-
кання і Ольга Миколаївна, і Людмила Василівна та й, 
взагалі, кожний інший класний керівник. 
 

  
 

 

Людина з мрією – окрилена. Вона летить 
до своєї мети, долає всі перешкоди, заряджає 
своєю енергією оточуючих і досягає бажаної 
вершини. Такими одержимими я бачу своїх 
восьмикласників. Вони люблять життя, вміють 
найсіріші будні перетворити на свято. Я радію 
з цього, бо сьогодні дуже важливо з оптиміз-
мом дивитися в майбутнє. 

Знайомтеся: мій 8-А, 21 учень. П’ять від-
мінників, у решти – тільки “добре“ та “відмін-
но “. Учні старанні, відповідальні, добросовіс-
ні. Важко назвати, яких тільки відкритих уро-
ків у нас не було! І мої учні жодного разу не 
підвели вчителя. Діти всі в класі – дуже різні. 
Хтось більше лірик, а хтось – фізик. Ми ж, 
учителі- предметники, здебільшого оцінюєм 
дитину по знаннях на своїх уроках. І часто на-
віть не підозрюєм що за таланти сидять перед 
нами! Працюю з класом четвертий рік, але 

впевнена, що ще не 
все відкрила для себе 
в своїх підопічних. Ми 
багато подорожуємо. 
Об’їхали на велосипе-
дах майже весь район. 
У класі в нас всього 5 
хлопців. Розумієте, 
яке на них лягає нава-
нтаження в цих похо-
дах. Але вони достой-
но справляються. Са-
ша Герасименко , 
щоб отримати свою 
порцію адреналіну, 
випробовує себе на 
складних трасах тури-
стських змагань. Сер-

гій Євдокименко у нас нумізмат. Обіцяв 
представити нам красиву багату колекцію мо-
нет. Комп’ютер, бджоли, трактор... Ану ж 
спробуй в усьому цьому розумітися! А в Саши 
Долиненка це все виходить чудово. 

Виростає в нас і майбутня футбольна елі-
та. Жоден матч даної вікової групи без них не 
обходиться. Тарасенко Костя і Борщан Саша 
– спортивна гордість школи. 

І без перебільшення скажу, що 8-А прак-
тично не сходить із районної сцени. Дівчата – 
учасниці танцювального колективу. І народні 
танці, і сучасні ритми в їх виконанні виклика-
ють шквал оплесків у глядачів. Сонячні по-
смішки дарують залу Іра Мисник, Марина 
Булавко, Жанна Білошенко, Аліна Дзюба. 
Юні поетеси 8-А читали свої твори перед ба-
тьками на загально-шкільних зборах. Погодь-
тесь – це солідна аудиторія. Хвилювалися Ле-
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ся Ширай, Ангеліна Ковальова, Аліна Си-
рота, Марина Таран, Юля Зеленська. 

Так що до випускного вечора можемо ви-
дати власну збірочку поезій. 

Коли Ангеліна Ковальова організувала 
нам виставку робіт із бісеру, не всі відразу по-
вірили, що це її власні творіння. Плете бісером 
і Альона Шкабура. 

Музика не тільки зачарувала, а й стала ча-
стиною життя для юних піаністок Юлі Зелен-
ської, Жанни Білошенко, Аліни Дзюби, Алі-
ни Сироти, юної гітаристки Таран Марини. 

Наталочка Савицька намагається реалі-
зувати себе по максимуму: треба встигнути 
поспівати, на танцювальний, на математичну 
олімпіаду... 

Талант до малювання мають далеко не всі. 
І коли на твоїх очах народжуються шедеври-

малюнки під пензликом у Крістіни Силенно, 
Тані Кулініч, Лесі Ширай, Аліни Сироти, 
Каті Єзікової розумієш, що це божий дар. 

Справжніми господарочками в походах 
були Інна Постол, Марина Юрченко. Що, як 
і де не треба підказувати, розумілися на всьо-
му, як дорослі. Спілкуватися з дівчатками про-
сто й легко. 

Звичайно, що не все так райдужно, є про-
блеми. А яка сім'я без проблем. Намагаємося з 
будь-якої ситуації вийти достойно. Завжди 
знаходимо спільну мову. 

Вірю, що мої “зірочки” в майбутньому за-
сяють яскравим сузір'ям на небосхилі нашої 
держави. Їм буде що сказати. Успіхів вам, до-
сягнень, злетів, дорогі мої діти! 

О.М. Іванюк,  
класний керівник 8-А класу. 

 
Винахідливі й здібні, щирі й добрі, - 

 
такими бачить своїх виованців Людмила Василівна Пилипенко 

 
Хтось вірно підмітив : приступаючи до 

виховання людини, починаючи свого роду 
“мандрівку” в чуже життя, ніколи не знаєш, 
що зустрінеться тобі на шляху та які якості 
особистості педагога потрібні для цього. Ота-
ка складність і незвичність внутрішнього світу 
кожного вихованця.  

Підтвердженням цього є мій невеликий 
досвід роботи класного керівника. Зі своїми 
вихованцями, учнями 7- В класу, я працюю 
третій рік. Тринадцять хлопчиків та сім дівча-
ток постійно звертаються до мене як до клас-
ного керівника зі своїми радощами та труд-
нощами. Я приймаю цих дітей такими, якими 
вони є. В очах семикласників бачу неприхова-
ну дитячу доброту, щирість, відвертість. Своїх 
вихованців намагаюсь вчити жити за прави-
лом, який запровадив Великий Добротворець 

– Василь Сухомлинський :” Роби добро не 
тільки тоді, коли тебе бачать люди; значно бі-
льше треба для того, щоб бути справжньою 
людиною тоді, коли тебе ніхто не бачить”. 

Спрямованим на те, щоб творити добро, 
робити приємне своїм близьким та рідним був 
виховний захід, проведений нещодавно у класі 
на тему “Світ наших захоплень”. Мене приєм-
но вразив різноманітний світ уподобань і за-
хоплень моїх вихованців. Безумовно, доторк-
нутися краси можна тільки серцем. Цієї краси 
доторкнулися серцями і мої учні. 

Незвичайне хобі Ігорка Гапона заполо-
нило не лише душу класного керівника, а й 
багатьох моїх колег. Коли перед нашими очи-
ма постало справжнє чудо – квітучі кактуси 
:рожеві, помаранчеві, фіолетові. Цей інколи 
сором’язливий, інколи розбишакуватий учень 
зумів викликати в своєму серці справжню лю-
бов до цікавих рослин – кактусів. Таке захоп-
лення прилинуло до його серця буквально 
цього літа, коли випадково в одному із київсь-

ких магазинів побачив безліч незви-
чайних квітів. Приїхавши додому, по-
ставив перед собою мету: виростити 
таке диво вдома. Ходив по різних ор-
ганізаціях і випрошував паростки как-
тусів різних видів. 

На сьогодні у нього вдома є 98 
видів цих незрівнянних квітів. 

А улюбленим заняттям на дозвіл-
лі для Михайлика Кондратька є робота 
по дереву. Хлопчик закоханий у виго-
товлення з дерева різних чаш, хліб-
ниць, підсвічників. На уроках трудово-
го навчання( до речі, найулюбленішого 
його уроку) учень мовби потрапляє у 
сівт своїх фантазій. З-під його рук, ніби 
за наказом Доброї Феї, із звичайної де-
ревини оживають прекрасні вироби, 

які, власне кажучи, не кожен дорослий чоло-
вік зможе виконати. Справжніми помічниками 
вдома та в школі є Василько Срібний та Ми-
колка П’явко. Вони можуть самостійно відре-
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монтувати швабри для миття класної підлоги, 
зробити указку для дошки та інше. 

Своїми золотими руками може пишатися 
і Вікторія Марусик. Дівчинка зуміла оволоді-
ти секретами майстерності вишивання(гладдю 
та хрестиком), в'язання, роботи з бісером. І все 
це за дуже короткий термін. Відпочиваючи 
влітку в таборі м. Брусилова, вона захопилася 
цими заняттями серйозно, і, можливо, таке 
хобі переросте в любов до цього мистецтва 
краси на все життя. Кравченко Альона та Ула-
нович Оксана свій вільний час теж присвячу-
ють в'язанню, а ще пробують разом із Дзюбою 
Вадимом, Костею Гриценком та Динником 
Олександром свої сили у драматичному гурт-
ку. 

До речі, справжня любов до футболу 
охопила Динника Сашка. У футбол він грає 
уже чотири роки. У 2004 році команда, чле-
ном якої він є, зайняла перше місце і поїхала 
до міста Скадовськ на відпочинок. Саша мріє 
стати таким футболістом, як Андрій Шевчен-
ко та Девід Бекхем. 

Можливо, у майбутньому буде нас раду-
вати своєю віртуозною грою на гітарі наш 
Олександр Скоп. Нині він опановує ази музи-
чної науки. А його товариші – Доброта Мак-
сим та Деркач Сергій захоплюються риболов-
лею. Знають майже всі премудрості цього ре-
месла. Також цікаво заглянути у незвичний 
світ природи Дурицького Юрія. Він любить 

збирати маленьких жучків, комах, колекціонує 
їх. Зовсім інший напрямок у колекціонуванні 
обрали Вадим Дзюба, Євгеній Борсук та Ігор 
Шаріков. Хлопцям подобається збирати ігра-
шкові маленькі машинки. 

А наші дівчата – Марина Бабич, Наталія 
Шумал та Олена Смаль – полюбляють чаклу-
вати над виробами із картону. Зокрема, на ви-
ховний захід вони виготовили казкові карто-
нні хатинки різних розмірів, у які вклали свою 
фантазію та доброту. 

А Наталочка Полубень – справжній фо-
тограф. Вона зуміла відтворити у фотографіях 
наш виховний захід. 

Звичайно, всі діти винахідливі, але кож-
на дитина здібна по-своєму. Мені дуже хоті-
лося б ,щоб мої учні не зраджували своїм ін-
тересам,щоб виросли справжніми людьми, за-
коханими в життя, в прекрасне, щоб уміли да-
рувати людям тепло і радість,щоб відчували 
чужий біль ,як власний, щоб приваблювали до 
себе інших людей своєю привітністю, щиріс-
тю, співчуттям. Адже бути справжньою лю-
диною – це відповідально й складно! Сент –
Екзюпері сказав : “Бути людиною - це зна-
чить відчувати, що ти за все відповідаєш. 
Згорати від сорому за бідність, хоч вона ні-
бито існує і не через тебе. Гордитися пере-
могою, яку здобули товариші. І знати, що 
кладучи цеглину, допомагаєш будувати 
світ” 

Л.В.Пилипенко,  
класний керівник 7-В кл. 
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На знімках: учні 7 – В класу 

Колекціонування – заняття для душі 
 

Люди колекціонують марки, значки, поштові листівки, праски, ав-
тографи, моделі машин і літаків… Втім усього не перелічити. 

Колекціонування як захоплення має давню історію. Виявляється, що люди полюбили це заняття 
ще в кам’яному віці. Так, у Франції, в одній із печер, де 25 тисяч років тому жила кроманьйонська 
людина, знайдено зібрання всіляких черепашок. 
Поняття колекціонування виникло понад 2000 років тому. Цицерон в одній із своїх промов сло-
вом “колекціонування” назвав збирання різних предметів. 
Давньогрецький філософ і вчений Платон колекціонував книги, а Арістотель – жучків і метели-
ків. 
У ХVIII ст. Петро І створив кунсткамеру, у якій зберігались різні курйозні речі.  
Тих, хто збирає, іноді вважають диваками, але ж світ без них сумний. Колекціонування є одним 
із способів задоволення споконвічного потягу до пізнання.  
А чи є у нашій школі учні, які користуються цим цікавим, захоплюючим спосо-
бом пізнання світу? Звичайно 
ж, є. І немало. Що збирають? 
Найчастіше наклейки, вкла-
диші, монети, фотографії 
улюблених артистів, моделі 
іграшкових машинок, марки. 
Колекціонування як форма змістов-
ного, цікавого проведення свого ві-
льного часу – пристрасть благородна. І вона не є самоціллю. Збирання колекцій розширює знання, 
допомагає вивчати мистецтво, історію, літературу, науку. Колекції розповідають і про колекціоне-
рів, розкривають їхній внутрішній світ, їхні уподобання. 
Наступний матеріал нашого журналу – розповідь одного колекціонера. Він 
збирає те, без чого людство на протязі багатьох віків не уявляє свого існування. 
Що ж це таке? Читайте, дізнаєтесь!  

Словник  колекціонера  
Філеостилумія – колекціонування олівців.  
Філокартія – колекціонування поштових листівок.  
Філателія – колекціонування марок. 
Філофонія – збирання платівок з голосами артистів. 
Нумізматика – збирання монет і медалай.  
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Гроші –це витвір мистецтва,  
це цінність естетична, - 

стверджує колекціонер-нумізмат  
 Олександр Ковальов. 

 
Гроші є звичною складовою нашого життя. Ти 
тримаєш їх щоденно в руках, не задумуючись над 
тим, що вони мають не тільки матеріальну цін-

ність, а й есте-
тичну. Захи-
щаючи гроші 
від підробок, 
люди почали 
наносити на 
банкноти й 
монети малю-

нки: зображення видатних людей, пам’ятки архіте-
ктури, картини природи й навіть історичні події, 
все це надає грошам дійсно естетичного вигляду. 
Досліджуючи гроші однієї країни, можна дізнатися 
про важливі події, про президентів, митців. 
Саме через естетичну цінність гроші почали ко-
лекціонувати. Зараз це дуже поширене явище по 
всьому світу. Папірець чи монета набувають дійс-
но великої цінності коли їм багато років, коли їх 
тираж був малий, або коли вони мають просто гар-
ний естетичний вигляд. Є ще й, дійсно, витвори 
мистецтва – це колекційні гроші, які мають неаби-
яку цінність. Хоча паперові гроші в цьому випадку 
мають більшу цінність, бо випуск монет дешев-
ший, паперові ж – коштують шалені суми. Гроші – 

це мірило розвитку культури, вподобань 
даної країни. 
І взявши наступного разу в руки малень-
кий папірець чи монету, спробуй подиви-
тись на них не тільки як на цінність мате-
ріальну, а й як на витвір мистецтва й ком-
понент історії твоєї країни. 
Моя колекція нараховує більш ніж сто 
монет і десь 20 купюр. Хоча колекція не-
велика, вона досить різноманітна. У ній є 
монети різних країн: від США до Монголії 
й від Франції до Туреччини, а також моне-
ти з усієї Європи. Головною проблемою є 
те, що вік монет не перевищує 200 років, 
але цього достатньо для того, щоб вважати 
їх старовинними. Основною цінністю є 
монета 1911 року випуску, яка проходила 
лише три роки й досить добре збереглася. 
Майже всі монети в чудовому стані.  
Колекціонувати я став лише рік тому. 
Отже, як для початку – колекція в мене, 
вважаю, нормальна! 

Олександр Ковальов 
10-А клас  

  

 
Грошові одиниці деяких країн. 

 Австралія австралійський долар, центи . 
 Австрія австрійський шилінг , грош . 
 Албанія лек, кіндарки . 
 Алжир дінар, сантім . 
 Ангола нова кванза, лвей.  
 Аргентина песо, сентаво . 
 Бельгія франк, сантім . 
 Болгарія лев, стотинка . 
 Бразилія реал, сентаво. 
 Великобританія фунт стерлінгів, пенс. 
 Угорщина форинт, філлер. 
 Вьєтнам донг, су . 
 Німеччина марка , пфеніг . 
 Греція драхма , лепта. 
 Данія крона , каси. 
 Ізраїль шекель, агори. 
 Індія рупія, пайси. 
 Іспанія пезет, сантімо. 
 Італія ліра, сентезімо. 
 Китай юань, джао. 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 21 

 Латвія лат, сантіми. 
 Монголія тугрик, монги. 
 ОАЕ дірхам, фіми. 
 Панама бальбоа, чентезімо. 
 Польща злотий, грош. 
 Японія ієна, сен . 

 
На знімках: з колекції О. Ковальова 

 
- УРОК ДЛЯ БАТЬКІВ - 

 
Ефективним виховання буде лише тоді, 

коли воно є справою всього суспільства, але 
відповідальність за те, якою виросте дитина, 
несе сім’я. Для того, щоб батьки усвідомили 
своє призначення та свою відповідальність за 
справу виховання дітей, а також для того, аби 
підказати батькам дієві шляхи виховних зу-
силь, у Куликівській школі I ступеня нещодав-
но проходили тижні батьківських зборів по па-
ралелях: 1 – і , 2 – і , 3 – і та 4 – і класи. Перед 
батьками виступали заступник директора шко-
ли Ольга Миколаївна Труш, психолог школи 
Таїсія Анатоліївна Динник, учителі.  

 Діти розкрили свої неабиякі таланти, про-
демонструвавши вироби, зроблені своїми ру-
ками: із пластиліну, із паперу, із соломки, ма-
люнки. А ще маленькі артисти підготували чу-
дові концерти. 

 З учнями 4 – х класів психологом було 
проведено діагностування готовності учнів до 
переходу в школу II ступеня. Досліджувалась 
увага дітей, пам’ять, вивчався процес мислен-
ня учнів. Результати підраховувались у відсот-
ках і за ними можна було визначити низький, 
середній та високий рівень розвитку психічних 

процесів. Батьки були ознайомлені з цими ре-
зультатами. Були надані рекомендації та пора-
ди. 

 Була проведена цікава діагностика “ Ма-
люнок сім’ї”. За тим, що та як зображують діти 
на своїх малюнках, можна визначити міжосо-
бистісні стосунки в сім’ї. Батькам було цікаво 
побачити свою сім’ю очима дітей. 

 Хочеться звернути увагу ще на один ас-
пект стосунків дітей та батьків. Дорослим час-
то здається, що основне їхнє завдання – наго-
дувати дитину та одягти її. Але найголовніше 
для дітей – увага до них і розуміння їх, любов 
до них і дружба з ними. Цього, мабуть, не всім 
вистачає, бо співають же наші діти разом з гу-
ртом “Тартак”, ніби дорікаючи батькам: 

Мама любить тата,  
Тато любить маму, 
Мене ніхто не любить, 
Тому мені погано... 

Необхідно запевнити дитину, що ви зав-
жди поруч, що ви завжди зрозумієте, підтри-
маєте, допоможете. Пам’ятайте: якщо дитину 
підтримують, вона вчиться впевненості в собі. 

 

Поради 
 

 Контакт очей – дивіться на дитину з 
любов’ю і впевненістю.  
 
Ласкавий дотик – частіше доторкайтесь 
до дитини, просто покладіть руку на руку 
чи на плече.  
 
Пильна увага – умійте слухати дитину, а 
не тільки чути.  

Згадуйте себе частійше у віці вашої ди-
тини.  
 
Виряджайте дитину до школи тільки з 
позитивними емоціями. 

Психолог школи  
Т.А.Динник
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-ПРОБА ПЕРА 

 
на шляху освоєння журналістської професії роблять учні 7-х класів. Беруться 
за роботу завзято, самостійно вибирають теми для своїх статей, пробують брати 
інтерв’ю, вишукують у бібліотеках цікаву інформацію, щоб поділитися нею із 
читачами журналу “Ми”. 
Подаємо підбірку матеріалів, підготовлених учнями 7-х класів.  
 
 

 
Позаминулий рік футбольна команда “Інтер” здобула першу й дуже вагому перемогу – виграла 

“Шкіряний М’яч”. Цим самим забезпечила право поїздки на всеукраїнські змагання. А от минуло-
го року команді не повезло, не вдалося завоювати місце під сонцем. Здавалося, що вже все втраче-
но. Але команда не здалася, і в складній боротьбі виграла обласний кубок “Колос”. Усіма своїми 
успіхами команда завдячує тренеру Ярошенку Олександру Вікторовичу. 
Зараз “Інтер” готується до фут – залу. Журнал “Ми” бажає команді нових перемог у 2005 р. 

Футболіст і журналіст 
 Костя Гриценко, 7 – В кл. 

Такими юні художники бачать свої сім'ї  
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– УКРАЇНСЬКІ ЗВИЧАЇ – 

 
 

Коли з’явилася ялинка – не встано-
влено. Стародавні греки прикрашали бі-
лими, червоними стрічками, тканими з 
білої шерсті, вершечок або галузку лав-
рового чи оливкового дерева, вішали на 
неї яблука, печиво у формі лір, дзбанків, 
маленький посуд з медом, оливою й 
підчас свят виносили на Акрополь в бу-
динки афінян. Вірили – це приносить 
багатство, щастя, радість і мир. Із Греції 
культ святкового дерева перенісся до 
Риму. А до нас звичай прикрашати яли-
ку прийшов із Європи. 

На Прикарпатті діти чекають 19 
грудня, коли святий Миколай кладе по-
дарунки 

під подушки. Новорічна ніч, як і Різдвя-
на, називалася “ Щедрим вечором”. За 
давнім звичаєм на Новий рік відвідують 
хати з побажанням щастя, здоров’я й 
розквіту господарства. Раненько ходили 
по селу з житом – символом життя. За-
ходили до хати, розсівали зерно й бажа-
ли, щоб було краще, ніж торік. Першо-
му щедрівникові виносили з хати діду-
ха, щоб обмолотив його, бо тим зерном 
господар навесні засівав хрестом ниву 
на своєму полі ( знімав капелюх і з мо-
литвою сіяв). Як зерно сходило, то зе-
ленів на ниві хрест. Звертали увагу на 
те, хто перший зайшов до хати. Якщо 
чоловік (але не вдівець) – рік буде щас-
ливим. Було ще й так: добрі сусіди по-
силали раненько одне до одного синів із 
щедруваннями. Щедрівників обдарову-
вали копійкою чи яблуками, горіхами, 
пиріжками з маком. На Галичині з дав-
ніх-давен ялинку називали “ деревцем”. 
Це верхівка ялиці, зрідка – смереки. На 
Святвечір вносив її до хати дідусь або 
батько й вставляв у хліб чи калач, що 
лежав на застеленому столі. У деяких 
селах підвішували «деревце» до сволока 
верхівкою вниз над святковим столом. 
Прикрашали яблуками, горіхами, коло-
сками вівса, сухими квітами, шишками. 
Яблука й горіхи набували чарівної сили: 
перші – на урожай садовини, другі – 
зміцнювали дружбу в сім’ї. Вішали ще 
й головки маку – на багатство, а часник 
– на здоров’я. 

Матеріал підготувала 
Марія Климіша,  

7-В клас 
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 Звичай приносити в дім і прикрашати ялинку з’явився  
в Німеччині у ХVII столітті. 

Новий рік в Австралії починається 1 сі-
чня, коли надворі така спека, що Дід Мороз і 
Снігуронька розносять подарунки в купальних 
костюмах. 

 У жовтні Новий рік приходить в Індо-
незію. Люди причепурюються і перепрошують 
одне одного за прикрощі, завдані протягом ро-
ку. 

 Дехто святкує 1 квітня, дехто - 
1жовтня, дехто - 1січня. А ескімоси нетерп-
ляче чекають, коли випаде перший сніг. Випав 
сніг – настав Новий рік! 

 Новий рік у Бірмі починається у квітні. 

У найбільшу для цих місць спеку цілий тиж-
день люди обливають одне одного водою. Від-
бувається новорічний фестиваль води - тін-
джан. 

 Китайці не уявляють новорічної цере-
монії без оглушливих вибухів хлопавок і ра-
кет. У давнину замість хлопавок використову-
вали частини палаючих стовбурів бамбука, які 
при горінні гучно тріскотять. Був у Китаї ще 
один чудовий звичай, який варто було б пере-
йняти і поширити його дію на весь світ, - у пе-
рші новорічні дні суворо заборонялося свари-
тися і лаятись. 

 Якщо ви під Новий рік опинились в 
Італії, не підходьте близько до стін будинків. 
Так уже заведено, що італійці у новорічну ніч 
викидають з вікон старі речі – летять на брукі-
вку стільці, чоботи... Трапляється, й величезна 
шафа з гуркотом падає додолу. Чим більше ви-
кинеш речей, вважають італійці, тим більше 
багатства принесе Новий рік! 

 В Індії аж вісім дат, які відзначаються як 
Новий рік. Ось, наприклад. Є такий день – Гу-
ді Павдва, коли неодмінно потрібно скуштува-
ти листя дерева нім-нім. Ох і гірке воно! Але, 
за старим переказом, оберігає людину від хво-

роб і бід та забезпечує солодке життя. 
 У Росії святкували 1 вересня. Цей день 

відзначали урочисто: на площі патріарх кропив 
усіх присутніх святою водою і вітав зі святом. 

 ... А в Україні Новий рік почали відзна-
чати 1 січня з 1700 року. Тоді Петро І видав 
указ: «Считать Новый год не с первого сен-
тября, а с первого января сего». Запровадив і 
новий відлік років – не від дня створення світу, 
а від Різдва Христового. Нововведення було 
зумовлене бажанням долучитися до європей-
ської культури. Але на українських землях Но-
вий рік значно поступався в популярності Різ-
двяним святам. 

Марія Климіша, 
7-Б клас 

 

–Культура мовлення - 
Як перекласти? 
 
З російської     Українською 
1.Больше всего.     1. Найбільше. 
2.Бойкий на язык.     2. Спритний на слові, язикатий. 
3.Взять слово обратно.    3. Зректися слова. 
4.Выбрасывать деньги на ветер.   4. Сипати грішми як половою.  
5.Ни в зад  ни в перёд    5. Ні сюди ні туди. 
6.При всём желании.     6. Попри все бажання. 
7.Взять на попечение.    7. Взяти на піклування. 

Рубрику готувала 
Людмила Василівна Пилипенко,  

учитель української мови 
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Новорічні свята 
люблять усі !  

 
І вчителі також. У цьому пересвідчилась юна журналістка Ірина Литвиненко з 7-Б класу. 
Вона разом із своєю подружкою Яною Масльонко трохи побігала за вчителями (а журналіс-
та, як і вовка, теж годують ноги) й зуміла випитати в своїх серйозних наставників про те, як 
вони ставляться до свят, до подарунків. 

 
1. Яке із зимових свят для вас є найулюбленішим? 

Лілія Володимирівна: 
- Дуже люблю свято Святого Миколая. Приємно вранці бачити сяючі від 

радості очі своїх синів, які отримали від Миколая подарунки.. Не менш 
приємними є і їхні слова: “Мамо, ану подивися під подушку, може, і в 
тебе щось є?” І кожного року їм удається зробити мені сюрприз.  

Вікторія Андріївна: 
-  Люблю Новий рік. Усе старе позаду, пахне ялинка, чекаєш чогось нового.  

Ніна Степанівна: 
- Люблю Новий рік і Різдво. Свята урочисті, яскраві, з ялинками та гирля-

ндними вогнями, з подарунками. 
Олена Іванівна: 

- Люблю Різдво. Це християнське свято завжди навіює прекрасні спогади 
про дитинство. 

Людмила Андріївна: 
- Новий рік – це багато снігу, подарунків, радості. Це усміхнені личка вну-

ків, приємні сюрпризи. Це радісні турботи. 
 
2. Що більше любите: дарувати чи отримувати подарунки? 

 
Вікторія Андріївна: 

- Безперечно, більше люблю отримувати подарунки. 
Ніна Степанівна: 

- Мені доводиться більше дарувати, ніж отримувати подарунки. Але це 
дуже приємно. 

Лілія Володимирівна: 
- Приємно отримувати подарунки. Але, коли даруєш і відчуваєш, що по-

дарунок подобається, задоволення отримуєш ще більше. 
 
3. Яким був для вас минулий рік? 

Людмила Андріївна: 
- Рік минулий для мене був більш-менш стабільним, без особливих тривог, 

слава Богу, без хвороб. 
Ніна Степанівна: 

- Минулий рік був не легким, але все в житті треба сприймати, як подару-
нок долі. 

Лілія Володимирівна: 
- Минулий рік для мене, як учителя, був визначним: закінчили школу учні, 

з якими ми разом крокували по стерні знань сім років. Це був мій пер-
ший випуск. І я, справді , сумую за моїми учнями.. 

 
4. Чого ви чекаєте від 2005 року? 

Вікторія Андріївна: 
- Як і кожна людина, сподіваюсь на краще. Сподіваюся, що кращим і за-

можнішим стане життя у нашій країні. 
Ніна Степанівна: 

- По-перше, чекаю змін у суспільному житті країни. По-друге, змін у жит-
ті школи та особистому житті. Звичайно ж, змін на краще. Хай цей рік 
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Сервери класу містять електронні підручники з лекціями. Зміст 
лекцій підготували 56 академіків, відредагували й сформулювали ад-
міністратори шкіл, доповнили графікою, розробленою професійни-
ми дизайнерами 

буде роком нових звершень і досягнень, хай збуваються мрії усіх читачів 
журналу “Ми”. Здоров’я, щастя, добра та миру всім у 2005 році ! 

Олена Іванівна: 
- Хочу покращення життя в Україні, хочу, щоб усі близькі мої люди були 

здорові. 
Людмила Андріївна: 

- Хочу, щоб наша Україна злетіла до небачених висот! 
Лілія Володимирівна: 

- Я бажаю всім і собі сибірського здоров’я, голлівудських посмішок і 
швейцарського рахунку в банку. А якщо серйозно, то хочеться вірити, 
що цей рік буде кращим, ніж минулий. Нехай збудуться мрії усіх! Нехай 
дім буде повною чашею! Нехай разом із запахом новорічної ялинки при-
йде радість і гарний настрій! 

Перемог! Досягнень! Усіх благ! 
Розмовляла Ірина Литвиненко, 

 7-Б кл. 
 

 
 

 
- ЦЕ ЦІКАВО– 

Олександр Палладін, м. Москва,  
Всеволод Семенцов, Олег Горбачов, м. Київ 

  
Коли старшокласників школи Аль Мава-

кеб у Дубаї ( ОАЕ) просять схарактеризувати 
сучасний клас, їм 
найпростіше сказати, 
чого в такому класі 
не вистачає: у ньому 
не вистачає дошок, 
крейди, традиційних 
підручників і діа-
проекторів. Зате в 
їхніх класах втілюються у життя технології, які 
раніше ніколи й ніде у школах не застосовува-
лися. 

Разові із шкільною формою в ньому на-
вчальному році старшокласники школи Аль 
Мавакеб отримали ноутбуки на базі технології 
Intel® Centrino™ для мобільних ПК із ПЗ для 
бездротового зв'язку й електронних підручни-
ків. Тепер діти навчаються в класах, оснаще-
них бездротовим зв'язком, і завантажують лек-
ції викладачів із сервера, а свої роботи виво-
дять на інтерактивні дисплеї для подальшого 
обговорення з однокласниками. Вони вже не 
користуються папером і традиційними підруч-
никами. Усе це стало можливим завдяки інтег-

рованому рішенню для електронної освіти 
Notebooks For Books, розробленому компанією 

Interconnect. 
«Ми раді бачити інноваційні рішення у 

сфері освіти, засновані на технології Intel® 
Centrino™ для мобільних ПК, і мобільні рі-
шення, популярні на Близькому Сході, - зазна-
чає Брайан Харрісон (Brian Harrison), віце-
президент, генеральний менеджер корпорації 
Intel у близькосхідному регіоні. — Ця ініціати-
ва вказує на велику роль інформаційних тех-
нологій у регіоні та динамічні зміни у секторі 
освіти на Близькому Сході. Завдяки високій 
продуктивності, невеликій вазі й габаритам, а 
також збільшенню часу для автономної роботи 
ноутбуки на базі технології Intel® Centrino™ 
для мобільних ПК перетворюються на приваб-

Чорний гумор 
Добрий Дідусю Морозе! Китайські хлопавки й 
ракети, які ти прислав минулого року, мені дуже 
сподобалися! На цей раз подаруй мені, будь лас-
ка, два пальчики й око! 
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ливий навчальний інструмент для школярів і 
вчителів». 

У 20 аудиторіях кожного з двох примі-
щень школи Аль Мавакеб встановлено кафед-
ру вчителя із вбудованим комп'ютером ( який 
виконує водночас роль сервера класу), мере-
жевим модулем бездротового зв'язку, мереже-
вим сервером CD/DVD і центром керування. 
Також до комплексу входить мультимедійний 
проектор, модульна дошка, високошвидкісний 
канал доступу до Інтернету й безліч перифе-
рійних пристроїв. 

Більше 550 учнів школи отримали ноут-
буки на базі технології Intel® Centrino™ для 
мобільних ПК із сучасним програмним забез-
печенням Interconnect N4B, що працює на ос-
нові бездротової інфраструктури й цілком за-
мінює звичайні підручники та зошити елект-
ронними засобами. Школярі також використо-
вують для поповнення своїх знань за допомо-
гою ноутбуків інтегровану систему електро-
нного навчання Interconnect, сумісну з навча-
льними планами ОАЕ. 

У класах встановлено джерела доступу 
WLAN, на основі яких розгорнуто бездротову 
мережу. Комп'ютери школярів і вчителів об'-

єднані в єдину мережу і підтримують динаміч-
ний обмін інформацією, а також можливість 
проектувати зображення на дошку з будь-
якого ноутбука. При цьому вчителі мають змо-
гу керувати всією цією системою. 

Звичайні грифельні дошки замінено на 
інтерактивні дошки, де фіксують усі коментарі 
щодо уроку, що потім завантажуються в Ін-
тернет як додатковий матеріал курсу. До того 
ж у кожному класі є інтерактивний планшет-
ний ПК, що дає змогу вчителям і учням проек-
тувати свої записи на панель. Коли вчитель 
проводить урок, усі спроектовані матеріали 
одразу ж відображаються на ноутбуках учнів. 

Сервери класу містять електронні підру-
чники з лекціями. Зміст лекцій підготували 56 
академіків, відредагували й сформулювали ад-
міністратори шкіл, його доповнили графікою, 
розробленою професійними дизайнерами. 
Внаслідок цього отримали інтегроване рішен-
ня для вчителів у форматі Web- презентацій. 
Нині цією програмою користуються близько 
ста вчителів. Виділений динамічний Web-
портал дає змогу переглядати зміст уроків з 
будь-якого комп'ютера у будь-який час.

 
- ХОББІ– 

     
 

 
Учень 7 –В кл. Ігор Гапон і його екзотична колекція 
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– ГУМОР З ІНТЕРНЕТУ– 

 
Как обезопасить себя и свою жизнь от посягательства преступников 
 

1. КАК ЗАЩИТИТЬ СВОЕ ЖИЛИЩЕ 
• Если, проснувшись ночью, вы увидите, что в форточку к вам забрался вор, помо-
гите ему выбраться обратно с помощью ломика или топора. 

• Стеклянный глаз, вставленный в дверной глазок, отпугнет от вашей квартиры лю-
бого вора. 

• Оставляя детей одних в доме, научите их на все звонки отвечать: "Папа и мама 
заняты. Они чистят и смазывают пулемет". 

• Когда бандиты начнут выламывать дверь, попробуйте одновременно ломать ее со 
своей стороны. Это озадачит злоумышленников. 

 
2. КАК ВЕСТИ СЕБЯ HА УЛИЦЕ, ЧТОБЫ ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ 

 
• Если встречный прохожий просит у вас закурить, самым лучшим действием бу-
дет, не дожидаясь нападения, изо всей силы ударить его кулаком в лоб. 

• Если вам направили в лицо струю из газового баллончика, прежде всего задержи-
те дыхание и закройте глаза. Затем расстегните противогазную сумку, достаньте 
противогаз и наденьте его. Помните, что от быстроты этих действий может зави-
сеть ваша жизнь. 

• Перед тем, как войти в темный подъезд, бросьте туда несколько камней, чтобы 
перехватить инициативу у возможных преступников. 

• Если вы все-таки заметили в подъезде подозрительных типов, осторожно, чтобы 
не спугнуть, попросите их предъявить документы. 

• Во время нападения никогда не кричите: "Помогите, убивают!" Лучше крикнуть 
что-нибудь нейтральное, например: "Немцы!" или: "Эй, на пароме!" 
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