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Шановні  наші чоловіки!
Від щирого серця вітаємо Вас з Днем Захисника 
Вітчизни!
Зичимо Вам успіхів у всіх царинах: політиці, бізнесі, 
науковій діяльності, державній службі, творчості!  Нехай 
Ваші сила та мужність завжди живляться любов’ю 
та підтримкою близьких і рідних. І після будь-яких 
«баталій», які часто трапляються у повсякденному 
мирному житті,  вдома на вас завжди чекає затишна 
гавань. 
Міцного здоров’я Вам, успіхів та надійного тилу! І нехай 
вам завжди буде кого захищати, але не буде від кого! 
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«Кохання – це нез’ясоване диво,
де прихильність і обожнювання,
невгасима пристрасть і
принадна ніжність поєднані
з відданістю, з постійною
готовністю до будь-якої пожертви 
заради коханого.»

Вже стало доброю традицією 
14 лютого, в День закоханих, 
проводити одне з найулюбленіших 
свят — шоу-програма «Все 
починається з кохання».

За мету, перш за все, ставиться 
виховання взаємоповаги, щирості, 
сердечності, шляхетності у 
стосунках, а також виявлення 
розуміння сьогоднішнім юним 
поколінням найсвятішого почуття 
на землі.

Звичайно ж, головне в 
програмі – це її учасники. Три 
чарівні дівчини і троє привабливих 
юнаків, а саме: Ольга, Надія, 
Валерія, Тарас, Андрій та 
Михайло. 

На наше щастя, всі вони були 
гарними, розумними і... мужніми.

Впродовж програми ми 
дізналися, що до наших дівчат 
кохання ще не прийшло, а ось 
двоє хлопців запевняють, що 
це почуття вони вже відчули і, 
більш того, впевнені, що воно є 
справжнім. Ось так.

Кмітливість, ерудованість, 
зосередженість дали можливість 
нашим учасникам давати на 
запитання глибокі, щирі, розумні і 
навіть філософські відповіді.

Кожній шоу-програмі 
притаманні гумор, винахідливість 
та оригінальність.

Цікавими були представлення 
кожного учасника.

Приємно зазначити, що їм 
у цьому люб’язно допомагали 
вихователі, педагоги-
хореографи, спеціалісти 
технічного центру.

Шоу-програма 
«Все починається з кохання»

Н. Брояковська



ЛЮТИЙ 2010 3
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Майже щоразу працював екран – презентації якісно 
підготували самі учні.

Учні 11-А класу показали три різноманітні хореографічні 
композиції, які, безперечно, сподобалися всім присутнім. «Героєм» 
цих композицій був «гламурний» Михайло.

Гуманітарно-естетичний 11-В чарував нас своїм співом, 
виконавши «Думы окаянные»... 

Гадаю, Тарас має всі підстави пишатися – адже представлення 
його було чи не найкращим.

Ніжними, чарівними, трепетними і загадковими виглядали 
Ольга, Надія та Валерія.

Стриманим, впевненим і надто серйозним виглядав Андрій. 
Мабуть, таким він і повинен бути, маючи «нордичний» характер. 
Не зрадив він собі  і в наступному виступі – міні–спектаклі 
«Формула кохання», де майстерно виконав роль графа Джузеппе 
Каліостро.

Впевнено почувала себе в хореографічних композиціях 
Валерія,  Ольга та Надія зачарували зал високою сценічною 
культурою, скромністю й миловидністю. 

Доречними в програмі були і окремі номери та виконавці.
Уже добре знайома нам студентка мистецького факультету 

КДПУ,  ім.В.Винниченка Тетяна Яковенко знову зачарувала всіх 
своїм співом.

Красиву хореографічну композицію під назвою «Натхнення» 
підготували учениця 11-А класу Вероніка Кохно та колишній учень 
гімназії Геннадій Баронін.

Під фінал програми присутні в залі знову мали змогу подивитися 
майстер-клас. Його продемонстрував нам улюбленець Сергій 
Твердохліб разом із партнеркою Настею Романенко. Солісти 
славнозвісного «Проліску», студенти мистецького факультету 
КДПУ ім. В. Винниченка, повторили минулорічну хореографічну 
композицію«Я кохаю тільки тебе» (творчий доробок  К.Сущенка).

Кожного глядача переповнювали емоції. Зал, тамуючи подих, 
вдивляючись у кожний рух, ловив кожну мить і захоплювався 
високою майстерністю виконання.

Без перебільшення скажу: цей виступ став прикрасою всієї 
шоу-програми.

Вони були неперевершені!
Як завжди, прозвучали теплі слова на адресу учасників і 

виконавців із уст директора облкомплексу, народного артиста 
України, професора

 Анатолія Єгоровича Короткова.
Традиційні пироги, квіти, «валентинки» теж були.
«Під завісу» наші міські випускники поставили «гарну» крапку, 

виконавши хореографічну композицію «Така, як ти».
І наостанок хочеться сказати всім нашим чудовим юнакам і 

дівчатам: ідіть назустріч коханню, ви зустрінете його як дивовижну 
казку, як чарівну пісню, і яке зробить ваші найпотаємніші бажання 
реальністю.

Кохайте і будьте коханими! 
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Розвиток комп’ютерної
залежності підлітків

Існує багато легенд, пов’язаних із 
ім’ям Святого Валентина – “винуватця” 
свята всіх закоханих.

Одна розповідає свідчить: християн-
ський священик Валентин жив у III століт-
ті і прославився тим, що таємно поєдну-
вав шлюбом усіх закоханих, не дивлячись 
на заборону римського імператора Юлія 
Клавдія II. Коли таємниця розкрилася, він 
представ перед префектом Риму і був за-
суджений до мученицької смерті

Ну, а саме свято має язичницьке ко-
ріння, оскільки саме в середині лютого 
птахи починають шукати собі пару, а в 
Римській імперії наголошувалося свято 
покровительки жінок і домівки верховної 
богині Юнони і свято бога Луперка. Стра-
та Валентина співпала з цими святкуван-
нями. Можливо, це і послужило причи-
ною появи дня Святого Валентина, щоб 
назавжди замінити язичницькі традиції 
християнським.

Сучасність внесла свої корективи в 
традицію святкувати День Святого Ва-

лентина. Тепер він асоціюється з пода-
рунками, романтичними вечерями при 
свічках, гучними вечірками. Але все-таки 
деякі звичаї предків живі. Наприклад, не-
одмінний атрибут свята - «валентинка», 
що з'явилася ще в XV столітті. Її винахід 
приписується герцогу Чарльзу Орлеан-
ському, який боровся з нудьгою у в'язниці 
складаючи любовні послання своїй дру-
жині. 

Крім «валентинок», у цей день зако-
хані в усьому світі дарують один одному 
й інші сувеніри. Так, у Німеччині в ці дні 
різко збільшується обсяг продажів шоко-
ладних виробів. Причому, в останні роки 
найбільшим попитом користаються шо-
коладки, зроблені у вигляді серця, в се-
редині якого лежить освідчення в коханні, 
написане рукою замовника.

Взагалі, день святого Валентина — це  
особливе свято, здається, що весь світ у 
цей день говорить про кохання, а душа 
починає співати від романтики.

День святого Валентина
10-А клас

До дня святого Валентина учні 5-го 
класу створили фантастичну казку, показали 
свої найкращі творчі акторські можливості. 
Діти передали сумну історію Валентина, 
ніби побували в тому старовинному епосі. 
Конкурсна програма згуртувала та розвеселила 
не тільки дітей, а й дорослих. Вони разом 

Свято в дружньому класi
Василиненко О.С.,

cтудентка 4-го курсу 
факультету філології 

та журналістики

поринули в загадковий, світлий і 
фантастичний світ. Амур своєю 
стрілою доторкнувся до кожної 
дитини та дорослого, тому 
що на святі панувала дружня 

атмосфера, все було наповнене коханням від 
початку до кінця. Учні 5-го класу вирішили, що 
необхідно частіше створювати такі маленькі, 
але веселі свята, тому, що їхнім девізом є: 

«Ми всі разом дружний клас. 
Любов у душі живе в кожному із нас,
Тому приходьте частіше до нас,
Ми з радістю і гостинністю зустрінемо  

             Вас!».
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Писати про жінку завжди складно. Складно через те, 
що маєш сумнів, а чи можна взагалі збагнути жінку в її 
всевимірності, і чим власне вимірюється жінка – красою, 
добротою, щирістю, а може, пристрастю?  Жінкою охо-
плюється все – від найменших дрібниць до найтонших ню-
ансів. 

Писати про жінку завжди цікаво. Це як пізнання не-
пізнаного, подорож у невідому, долання нездоланного, 
пошук неіснуючого. Цікаво міркувати про жінку в її різно-
бічності, розуміючи при цьому, що всі міркування не більш, 
як припущення. Бо як осмислити розумом надприродну 
силу материнської любові, яка тримає долю дитини в таких 
міцних обіймах, що, здається, через них не має доторку 
ніякому злу і кривді? А жінка – кохана? Це взагалі таїна за 
сімома печатками – в її любові і шаленості, гніві і радості, 
жертвуванні і вимогливості, категоричності і лояльності. 

Звернемось до цієї одвічної загадки природи. Яка 
вона – жінка – ідеал, яким є її місце в суспільстві в різні 
часи та епохи, на що здатна жінка, в чому її головне при-
значення на землі? Усі ці питання я хочу з’ясувати. А по-
чнемо спочатку. З її появи на світ.

Після того, як до Бога звернувся чоловік і заявив 
про свою нудьгу, Бог задумався, з чого зробити подругу, 
якщо весь людський матеріал пішов на чоловіка? Але, не 
бажаючи відмовити в проханні своєму улюбленцю, після 
короткого роздуму став створювати жінку з кількох яскра-
вих променів сонця, краси лебедя, грайливості кошеняти, 
граціозності газелі, а потім додав трохи мерехтіння зірок, 
впертості осла, ревнивості тигриці та безпощадності стихії. 
Цю жінку Бог передав чоловікові, примовивши при цьому: 
«Бери її такою, яка вона вийшла, і не намагайся переро-
бити, зазнавай щастя з нею протягом життя і терпи муки від 
неї до самої смерті»

Ця легенда – жарт, але є в ній доля істини. Жінка... 
Від її любові й нелюбові залежить дуже багато. «Усі проти-
лежності сходяться в серці жінки», - казав Вольтер. Це так, 
але завжди, у різні часи, жінки несли у собі світло ніжності. 
Чистоти, цнотливості – кращі жіночі якості для всіх часів і 
народів.

Але давайте повернемось у минуле. Подивимось, як 
змінювався в історії людства жіночий ідеал. Тисячоліття-
ми в жінці бачили істоту другого сорту. Але на ранньому 
етапі розвитку людського суспільства її роль 
була керівною. Саме вона збирала плоди 
для харчування, берегла домашнє вогнище, 
шила одяг. Була вона на чолі сім’ї та роду. 
Спорідненість визначалась за материнською 
лінією. Мабуть, із тієї далекої епохи матріар-
хату і йде уявлення про головний обов’язок 
жінки – бути Берегинею домашнього вогни-
ща. 

Жінка відчувала на собі подвійне гно-
блення: хазяїна, на якого працювала, та цер-
ковної влади. Ці події в Середні віки увійшли 
в історію як жахлива епоха святої інквізиції. І 
спалювали жінку на вогнищі.

Вперше про необхідність рівноправнос-
ті чоловіків та жінок заговорили лише у XVIII 
столітті. Але ще тривалий час вона працюва-
ла на власного чоловіка. 

Минув час, здійснилися мрії жінок про 

рівноправність із чоловіком, емансипація відкрила перед  
ними необмежені можливості для самовдосконалення. Жін-
ка набула економічної незалежності, чоловік втратив роль 
єдиного харчувальника в сім’ї. Набрав обертів фемініст-
ський рух. Та дедалі частіше виникають розмови про те, що 
слабка стать стає різкішою, втрачає жіночність, жорстоко 
бере на себе роль лідера у родині. Чому таке сталося? 

Звичайно, епоха жінок, оспіваних Пушкіним, Лермон-
товим, Тургенєвим, минула. Рівноправність чоловіків і жінок 
сьогодні не означає тотожність, однаковість. Жінка, ким би 
вона не була за фахом, крім того ще дружина, мати. І в 
цьому її найважливіше призначення. Це одвічні біль і втіха. 
Вона може перетворити життя на рай і на пекло. 

Мама! У цьому слові, у цьому призначенні жінки при-
рода втілила найвищий свій ідеал.

У всіх народів пошана до матері була таким же свя-
щенним почуттям, як і любов до Вітчизни. Мати дає життя. А 
без Вітчизни – ми сироти. І перед ними у нас один спільний 
обов’язок – любити, шанувати, берегти. 

Мати і дитя – найпрекрасніший образ із людської 
скарбниці. Народні легенди, балади розповідають про ма-
тір, яка, не задумуючись, віддає своє життя за щастя дитині. 
І скільки б тобі не було років – п’ять чи п’ятдесят, - тобі 
завжди потрібна мати, її ласка, погляд. Чим більша твоя 
любов до матері, тим світліше і лагідніше життя.

Яка ж дивна доля жінки в історії людства. І справді, 
її то піднімали до небес, називали Мадонною чи Прекрас-
ною Дамою, то принижували, називаючи істотою нижчого 
ґатунку. Українській жінці більш пощастило, їй ніколи не 
треба було доводити своєї рівності з чоловіками, адже 
вона завжди могла постояти за себе, за свою гідність. Рівно-
правність чоловіка й жінки – це частина українського мен-
талітету. Жінка – вчитель, жінка – лікар, жінка – інженер, 
жінка – вчений – зараз цим нікого не здивуєш. Українські 
жінки – політики довели всьому світові свою спроможність 
і в цій нелегкій справі.

Я – дівчина, майбутня жінка. Про що мрію? Ох, і ба-
гато цих мрій! Але найголовніше – хочеться бути гідною 
тих жінок – українок, імена яких навічно закарбовані на 
скрижалях нашої історії. Це і Леся Українка, й Ольга Ко-
билянська, і Марія Заньковецька, й Олена Теліга, і Ліна 
Костенко. 

Після шкільних років ми станемо на порозі самостій-
ного життя. Настане час визначити свої уподобання й об-
рати одну з доріг, на якій би можна було якнайповніше 
себе реалізувати.

Астрологи сьогодні свідчать, що Земля 
вступає в еру Великої жіночності. Жінка по-
винна сама піднятися духовно, щоб повести 
за собою. Одвічно стоять поряд слова: жінка 
– мати, жінка – сестра, жінка – дружина, 
розрадниця, кохана, єдина... саме вона має 
завжди і в усьому подавати приклад мораль-
ності, добра і вірності, терпіння і любові. 
Любові до Батьківщини, до оточуючих, до 
рідних. Бо саме в любові сила людини. Хоч 
там що, наше життя прекрасне. Недарма ге-
ніальний Моцарт свого часу сказав: «Життя 
– це завжди посмішка, навіть коли по облич-
чю течуть сльози...».

І кому ж, як не жінці, нести в наше жит-
тя цей божественний вогонь любові – щодня, 
щомиті і в усьому?

жінки у суспільстві
Конюх Аліна

11-В класМісце
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Свято
Водохрещі

Нещодавно 10-Б клас підготував захід до ка-
лендарного свята – Масляної. Відверто кажучи, 
вечір був чудовим. На столах стояли млинці з  
грибами та сиром – основною стравою свята, гле-
чики були наповнені молоком, а гра акторів була 
бездоганною. Ми ознайомились із традиціями та 
звичаями щодо святкування Масляної, а особис-
то в мене пробудився пізнавальний інтерес  до іс-
торії української культури. Тому я хочу поділитися 
інформацією з вами.

Масляниця або Колодій – одне з календарно-
побутових свят, яке пов’язане  із давнім народним 
звичаєм – проводами  зими і зустріччю  весни. 
Припадає воно на останній тиждень перед по-
чатком Великого посту. За церковною традицією  
тиждень називається сирним або м’ясопусним 
– через набір страв, які прийнято готувати в цей 
період.  Протягом цього тижня м’ясо їсти вже за-
боронено, а молочні продукти яйця та рибу ще до-
зволено. Не дивлячись на язичницьку символіку, 
церква ніколи не забороняла млинці, адже наші 
предки вважали їх символом сонця. Також ця об-
рядова  їжа вважалась старими людьми  необхід-
ною для породіль,  хворих людей. Нею частували 
одне одного при народженні дитини, при поми-
нанні.  

Надзвичайно таємничим за старих часів був 
обряд власне приготування млинців. Готувати 
опару для тіста господині намагались так,щоб ніх-
то з членів родини цього не бачив. Щоб ніхто точ-
но не підглядав, хазяйка йшла вночі до водойми, 
іноді готувала опару зі снігу.

Кожен день тижня Масляної носить свою на-
зву, відповідно до якої влаштовувалися різні роз-
ваги. Народ починав зустріч Масляної в понеділок 
відвідуванням родичів. Відправляли зранку на ці-

лий день невістку до батька з матір’ю, а ввечері 
свекор зі свекрухою йшли і самі в гості до сватів. 
Тут за круговою чашею домовлялися, як провести 
час, кого і коли звати в гості. В понеділок лашту-
вали веселі гойдалки, крижані спуски на санчатах. 
Перший спечений в цей день млинець віддавався 
бідним на спомин померлих. 

 У другий день Масляної, вівторок, жінки 
знову йшли до шинку. Після гуляння в шинку всі 
виходили на вулицю, де влаштовувались веселі 
забави, які тривали майже весь день. У вівторок 
ходять у гості, парубки виглядають наречених, а 
дівчата – суджених, відбуваються  веселі ігрища 
- сніжки, катання на санях з гірок. У цей день бу-
дувалися снігові гори, крижані фортеці.

 Третій день Масляної - ласунець, пригоща-
ли один одного млинцями, а також тещі частують 
своїх зятів.

 У четвер - «широкий розгул». У деяких міс-
цевостях носили по вулицях зі співами соломяне 
опудало, яке потім спалювали. Цей образ запози-
чений із язичничества, як символ проводів зими.

 П’ятниця .У цей день зять повинен почасту-
вати свою тещу. П’ятниця так и називалася – „те-
щині вечірки”. Після цього зятю належало пока-
тати свою тещу вулицями села або ж міста. При 
чому дорогу обирають залежно від  її характеру 
- злу та сварливу везуть по нерівній дорозі і, на-
впаки, якщо теща лагідна, то і дорога рівна, немов 
струна. Субота не позначена цікавими обрядами. 

 Ось і прийшов останній день Масляної - Про-
щена неділя. В останній день Масляної, готую-
чись до Великого посту, годилося йти до родичів 
і сусідів та просити прощення за всі провини та 
нанесені образи, бо постування передбачало ду-
ховне очищення і примирення. Тому цей день ще 
називали Пущенням. В цей день усі - від мала до 
велика - просили один в одного пробачення.  Мо-
лили забути образи, не робити зла. Якщо будете 
прощати людям прогрішення їх, то простить і вам 
Отець наш небесний.

Масляна
Інюткіна Ксенія, 10-Б клас

Час після
Масляної
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Із початком нового тижня після Мас-
ляної (який припав з 08.02 по 14.02.2010р.) 
наступає Великий піст. У першу неділю 
Великого посту відзначався день Власа – 
переінакшене ім‘я язичницького бога Ве-
леса – покровителя домашніх тварин, духа 
Родючості, плодючості, достатку й до-
машнього господарства. Це свято винят-
ково родинне, пов‘язане з пошануванням 
худоби.

Великий піст – час не тільки 
очищення, але й поминання 
предків. Кінець часу знаме-
нує і відкриття дверей між 
світами, що дає можливість 
душам покійних піднятися 
у світ живих. В дні поста 
померлим приноси-
ли в дар сухі зер-
на, рослинне 
масло, вино і 
мед, а голо-
вним часту-
ванням була 
каша з усіх 
злакових, зва-
рених разом.

Цей пері-
од «часу без часу» дає також 
можливість вгадати майбут-
нє. Зв'язок зі світом іншим 
виявлявся не лише в поми-
нальних обрядах, але часто 

включав у себе гадання про майбутнє і 
виконання певних вимог, які давали мож-
ливість створити його. Кульмінація ри-
туального очищення приходиться на дні 
Страсного тижня. Як правило, його харак-
теризують суворий піст, часто ритуальне 
хльостання гілками, відновлення хлібної 
закваски, якою потім користувалися весь 
рік, припинення всіх польових робіт і 

велике прибирання. Впродовж остан-
нього місяця року суспільство 
очищується від всіх гріхів, що 

накопичилися за рік, воно 
воскресає, стає здатним 

відновити свій зв'язок 
із силами природи, що 
творять. Обряди та сим-

воли цього пе-
ріоду говорять 
про початок, 
про станов-
лення світу, 
творення, яке 
потребує бо-

жественного втручан-
ня, бо лише боги можуть 

створювати щось справжнє. 
Саме тому з початком весни 
позв'язані ідеї священного 
шлюбу, воскресіння помер-

лого героя (божества), та 
сходження його на землю.

Лавриненко А., 7 клас

Час після
Масляної
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Слів у мові мільйон, вибирайте найкращі,
Кожне з них, лиш торкни, як струна, виграва,

Зрозумілі, вагомі, й усі вони наші –
Мелодійні, дзвінкі, українські слова

О.Лупій
Мова – це дарунок щедрої природи. До-

бро і зло, світло й тінь, минуле й майбутнє – 
усе відбито у мовних засобах, закріплюється 
через мову в свідомості народу. За допомогою 
рідної мови перегукуються століття й епохи. 
Вона передана нам у спадок попередніми по-
коліннями. Проте щоб оволодіти цим скар-
бом, навчитися легко і красиво висловлюва-
ти свої почуття, розуміти красу українського 
слова, потрібно докласти чимало власних зу-
силь. Отож любов до рідної мови, досконале 
володіння нею, піклування про 
її розвиток і збагачення – святий 
обв’язок кожної людини.

Чи не тому у жовтні 1999 
року на тридцятій сесії Генераль-
ної конфереції ЮНЕСКО було 
встановлено відзначення Міжна-
родного дня рідної мови.

Історія цього свята 
пов'язана з доволі драматич-
ними подіями. 21 лютого 
1952 року в азійській країні 
Бангладеш було жорстоко 
розстрі ляно демонстрацію 
захисників бенгальської 
мови, які вимагали визнання 
мови банго як державної. 
Нині в багатьох країнах світу 
на високому державному рів-
ні відзначається цей день.

Люди говорять різними 
мовами. Ïх нараховується 
приблизно 6 тисяч. На жаль, 
філологи попереджають, в 

Міжнародний День
рідної мови

10-В клас

XXI столітті що-
найменше 40% 
цих мов вимруть. 
А це страшенна 
втрата для люд-
ства, бо кожна 
мова – це гені-
альний прояв 
людського духу, 
унікальне бачен-
ня нашого світу. 
Справа в тому, 
що 95% тих шес-
ти тисяч мов охоплюють дуже малу частину 
світового населення. За даними ЮНЕСКО, 
ними розмовляють усього 4% людства.

Мовна різноманітність – це еквівалент 
людської різноманітності. Людство зазнало 
такого успіху на цій планеті, завдяки тому, що 

воно спроможне пристосуватися 
до найрозманітніших обставин.  
Мова – це інтелектуальний еквіва-
лент наших біологічних можли-
востей. Дуже важливо, щоб наш 
розум весь час працював, і один 
шлях, яким можна це здійснити, 

є через мову – це подивити-
ся, як кожна мова по-різному 
охоплює бачення світу. Що-
разу, коли зникає одне слово 
мова, ми втрачаємо унікальне 
бачення світу.

21 лютого відзначається 
Міжнародний День рідної 
мови. Це відносно молоде 
свято – до календарів усьо-
го світу воно ввійшло тільки 
у 1999 році. І в Україні воно 
також лише почало писати 
свою історію, хоча сама про-
блема української мови на 
українських землях нараховує 
кілька століть.
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Сон  —  це функціональний стан організ-
му, під час якого гальмується діяльність кори 
великого мозку. Під час сну настає відносний 
спокій, втрачається активний зв'язок з на-
вколишнім середовищем. Електрофізіологіч-
ними дослідженнями встановлено наявність 
двох фаз сну. їх назви відповідають характеру 
коливань електричних потенціалів мозку — 
повільних і швидких. У стані повільного сну, 
який настає відразу після засинання, знижу-
ється частота дихання і скорочень серця, зни-
жується тонус скелетних м'язів, знижується 
температура тіла, сповільнюється обмін ре-
човин і енергії. Через 1-1,5 години повільний 
сон змінюється швидким — частота дихання і 
скорочень серця збільшуються, активізується 
діяльність внутрішніх органів, спостерігають-
ся окремі мимовільні скорочення деяких груп 
м'язів. Швидкий сон триває 10-15 хвилин. За 
7-8 годин сну настає 4-5 змін циклів сну.

У момент виникнення сну активізується 
діяльність нервових клітин кори потиличних 
часток великих півкуль головного мозку, куди 
надходить збудження від зорової системи. 
Тому сни сприймаються як дія світла на орга-
ни зору, і їх називають сновидіннями.

Характер сновидінь визначається ко-
лишніми подіями і переживаннями, які утво-
рюють різні комбінації, часто фантастичні за 
змістом. У ранньому віці ми бачимо простіші 
за змістом сни. Припустимо, дитині сподоба-
лась іграшка, і вона, зрозуміло, просить бать-
ків придбати її, а батьки відмовляють – це і 
буде сюжетом сну. Доросла людина відрізня-
ється від дитини тим, що вміє (чи принаймні 
намагається) керувати своїми захцянками, 
почуттями, спроможна завуальовувати їх різ-
ними символами або й навіть придушувати. 
Отож за символічними образами сновидінь 
дорослого ховаються нереалізовані (приду-
шені) бажання, що не знайшли свого виходу 
вдень. Те, що з якихось причин не справдило-
ся у слові чи на ділі вдень, з’являється вночі у 
фантазіях сновидінь.

Місяць лютий запам’ятався як справді лютий 
– морозами, снігопадами, ожеледицею...Та все ж 
незабутні враження від такого прекрасного свята 
– Дня закоханих – перемагають лютий холод і 
зігрівають душу теплом. Прочитайте афоризми про 
кохання тих, хто підвласний великому почуттю, 
висловлені видатними  людьми та задумайтесь над 
їхнім змістом.

Де кохання, там і Бог. 
   Лев Толстой 
Жени кохання хоч у двері, воно влетить у вікно. 
   Козьма Прутков 
Жодні хитрощі не допоможуть нам довго 
приховувати кохання, коли воно є, як і вдавати це 
почуття, коли його немає. 
   Франсуа де Ларошфуко 
Коханню всі віки покірні. 
   Олександр Пушкін 
Коханню всього мало. Воно має щастя, а хоче раю, 
має рай - хоче неба. О люблячі! Усе це є у вашому 
коханні. Зумійте тільки знайти. 
   Віктор Марі Гюго 
Кохання - єдина пристрасть, що не визнає ні 
минулого, ні майбутнього. 
   Оноре де Бальзак 
Кохання – найкраща косметика. 
   Джина Лоллобріджида 
Кохання - то не мистецтво, а наука й техніка. 
   Марк Твен 
Кохання - це бажання жити. 
   Максим Горький 
Кохання – це все. І це все, що ми знаємо про нього. 
   Емілі Дікенсон 
Кохання – це зубний біль у серці. 
   Генріх Гейне 
Кохання - це і є велике божевілля чоловіка й жінки. 
   Пауло Коельо 
Кохання – це найбільш перевірений засіб подолати 
почуття сорому. 
   Зігмунд Фрейд 
Кохання – це свято уяви над інтелектом. 
   Генрі Луїс Менкен 
Кохання – це спроба чоловіка задовольнитися 
однією-єдиною жінкою. 
   Поль Жеральді 
Кохання – це чудовий обман, на який людина 
погоджується по добрій волі. 
   Олександр Пушкін 

Сон та сновидiння
Цьома Олександр, 11-а клас

Афоризми про
Психолог облкомплексу, Якимчук Г.В.

кохання
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Предметні олімпіади з основних навчальних дисциплін дають змогу розкрити творчий потенціал 
учнів, розширити їх кругозір, розвивати інтерес до вивчення улюбленого предмета, виявляти найбільш 
обдарованих, творчо мислячих учнів.

6 лютого на базі Кіровоградського педагогічного університету імені В. Винниченка  відбулася 
обласна олімпіада з математики. Нашу гімназію (6-9 класи) представляли 3 учні: Огандженян Крістіна, 
Буряк Руслан та Молодченко Катерина. Кожен учасник олімпіади отримав 4-5 завдань, залежно від 
класу і 3-4 годин часу для їх розв’язку.

Наведемо результати наших учасників:

Прізвище учня Клас
Кількість балів за кожне завдання

(максимум 7 балів) Всього
1 2 3 4 5

Молодченко Катерина 7 7 1 2 7 - 17

Буряк Руслан 6 0 1 2 6 - 9

Огандженян Крістіна 8 5 2 0 0 0 7

Як бачимо, найкраще виконала завдання учениця 7 класу Молодченко Катерина. Цей результат дав  
їй змогу стати призером олімпіади з математики і отримати диплом ІІІ ступеня. Так тримати!!!  Молодець, 
Катьо!!! А переміг у цій категорії Єрмаков Владислав із Балахівської ЗОШ, який набрав 26 балів із 28 
можливих.

Маємо надію, що особлива енергетика математичних олімпіад буде завжди приваблювати достатню 
кількість бажаючих взяти в ній участь. І рівно через рік ці учні та інші переможці шкільної олімпіади з 
математики знову братимуть участь в олімпіаді з математики, показуючи кращі й кращі результати.

Наведемо приклад одного із завдань олімпіади з математики:
поставити дужки таким чином, щоб сума чисел була найбільшою

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

Олімпіада, яка загострює інтелект
Буряк Р., учень 6 класу

Зараз ми діти, але кожен із нас 
мріє стати вже дорослою, самостійною 
людиною, відчути себе повноцінним і 
незалежним.

Стати на сходинку дорослішим дають 
змогу дитячі та юнацькі організації. І 
однією з таких є дитячий парламент.

15-17 лютого в обласному центрі 
дитячої та юнацької творчості проходила 
сесія Кіровоградського  обласного 
парламенту дітей.

Я «прожила» там три дні. Прийшовши 
вперше, хотілося просто кудись 
дременути, бо більшу половину слів я 
навіть не розуміла. Але потім політика, 
на яку я ніколи не звертала уваги раніше, 
мене зацікавила.

Ми дивилися фільми про становлення 
парламенту, розглядали важливі політичні 

питання, проводили різноманітні тренінги. 
Я знайшла нових друзів, які в обласному 
парламенті уже не один рік. З їх розповідей 
зрозуміла, що це дуже цікава та плідна 
праця:  робота в міжсесійний період, 
участь у роботі комісій, виконання рішень 
сесій, створення проектів та робота в 
літньому таборі.

Також я відчула себе справжнім 
депутатом, отримала депутатський 
мандат та право голосу.

Хочу доповнити, що все було дуже 
цікаво і захоплююче.

Надалі я буду брати активну участь 
в роботі обласного парламенту дітей, 
вчитися і свої знання та вміння втілювати 
в роботу гімназійного парламенту дітей.

Сампан Ірина, 10-Б клас 

Відповідь: 56

УПГ ІНФОРМУЄ
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БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ

Після морозу потепліло і 
на дахах будинків з'явилися бу-
рульки, які тепер нависають над 
головами перехожих. 

За правилами техніки безпеки такі місця на дорогах 
повинні бути захищені, проте червоні стрічки спостеріга-
ються лише в поодиноких випадках. Обійти небезпечні 
ділянки часто неможливо, на узбіччях височіють замети 
неприбраного снігу.

Утворення бурульок на козирках, дахах будівель і спо-
руд є серйозною проблемою. Падаючи, вони можуть трав-
мувати перехожих. Причому, чим більше вага бурульки і 
чим вище будівля, з якої вона впала, тим більше вірогід-
ність і серйозність травми. Падіння снігу, льоду з даху може 
привести не тільки до сильного удару або струсу мозку, але 
і до смерті.

Від бурульок і льоду страждають не тільки люди, але і 
матеріальні цінності. Наприклад, вони можуть завдати сер-
йозного збитку припаркованому біля будівлі автомобілю.

Крім того, величезна маса снігу, яка збирається взимку 
на дахах будівель, дає велике навантаження на конструкцію 
даху, що може привести до пошкодження покрівельного 
покриття. А це, у свою чергу, спричиняє значні витрати на 
подальший ремонт. Все це покладає особливу відповідаль-

Небезпека на даху – 

бурульки!

ність на власників будівель або на служби, що відповідають 
за їх безпечну експлуатацію.

Найпростіший спосіб справитися з бурульками – зби-
ти їх. Але необхідно враховувати, що покрівлі часто бува-
ють складної конфігурації, з крутими схилами. Тому, до-
тримуючись безпеки життєдіяльності, проводити роботи 
по прибиранню снігу, льоду з дахів будівель повинні люди 
із спеціальною підготовкою. Верхолази радять пересувати-
ся ближче до бордюру.

Щоб уникнути нещасних випадків, всі власники і ба-
лансоутримувачі будівель, а також управляючі компанії 
зобов'язані вжити всіх заходів, передбачених законом, для 
запобігання нещасних випадків.

Крім того, мешканцям багатоквартирних будинків не-
обхідно звернути увагу на свої лоджії і балкони, де лежить 
сніг і лід, які можуть створювати небезпеку падіння і трав-
мування громадян.

10-Б клас

БРАТИ НАШІ МЕНШІ

Звірі потребують допо-
моги. Це – факт. Ми піклу-
ємось про них, створюючи 
зоопарки. Але чи потрібна їм 
така допомога? 

Коли відвідуєш зоопарк, 
сподіваєшся побачити весе-
лих, життєрадісних тварин. 
Та, на жаль, часто зустрічаєш 
засмучені та сумні очі за ви-
сокою огорожею. 

«У зоопарку казкове 
життя, як на курорті» - чуємо 
у відповідь звідусіль. За меш-
канцями таких місць догляда-

ють, ними опікуються, вважають їх законними жителями. 
Зоопарки за своєю природою є своєрідною службою 

порятунку: вимираючі види нашої планети захищені від 
вимирання у зоопарках, заповідниках не лише від при-
родних ворогів, а й від людей, що займаються брако-
ньєрством. Тварини отримують своєчасну медичну допо-
могу, догляд та піклування. 

Та чи все так добре? Відповідь на це запитання не 
знає ніхто, крім самих тварин. Чи завжди ними опікують-
ся достатньо, чи не знущаються над братами нашими 
меншими, чи нагодовані вони вдосталь, чи не хворі-
ють?..

Усіх нас стривожила новина про те, що на околиці 
міста Сєвєродонецька Луганської області екологи ви-
явили покинутий пересувний зоопарк “Мауглі”, в якому 
від голоду, морозу та хвороб помирають тварини. До-
слідники стверджують, що у багатьох зоопарках звірів 
утримують у жахливих умовах, а деяких довели до межі 
виживання.

На мою думку, у кожної живої істоти є прагнення, 
яке не може змінити ніщо. Це – прагнення до життя, 
до свободи. Можливо, краще доглядати за тваринами 
у місцях їхнього природного перебування, не замикати 
їх за грати?.. 

Думаю, де б ми не утримували тварин (вдома, у зо-
опарках та ін.), повинні пам‘ятати слова відомого пись-
менника: «Ми відповідальні за тих, кого приручили».

Чи потрібні зоопарки …звірям? 
Колесник Каріна

8 клас
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Активний період, який 
принесе успішне завер-
шення старого проекту 
та нові ідеї чекає Ко-

зерогів у березні. Слід змістити 
область інтересів у бік сімейних 
питань і виховання підростаючо-
го покоління. У березні Козеро-
гам слід приготуватися несподі-
ванок.
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Березень у Водоліїв 
пройде під знаком дис-
ципліни та відповідаль-
ності по відношенню до 

службових і приватних справах, 
хоча вони і будуть налаштовані 
на пустощі. Можна розрахову-
вати на приємне знайомство.

Березень принесе 
Рибам удачу практично 
в усі сфери життя. Але 
найкраще витратити 

цей потенціал на вирішення про-
фесійних питань. Рибам слід уни-
кати конфліктних ситуацій. Мож-
ливі зміни в особистому житті.

Березень - дуже вда-
лий місяць для Овнів. 
Ймовірні швидкі рішен-

ня запущених ситуацій та успіш-
на реалізація нових проектів. 
Однак, загальний позитив берез-
ня Овни можуть зіпсувати самі, 
своєю зайвою балакучість.

Весна принесе зміни, 
але тільки тим Тельцям, 
хто сам захоче змінити 

на краще своє життя. Може ста-
тися, що в березні Тельці розча-
руються в комусь із близьких чи 
друзів.

У березні Близнюкам 
належить низка скан-
далів і викриттів, і як 
наслідок, погіршення 

стосунків із кимось із близького 
оточення. Повернення миру і 
радості в життя Близнюків слід 
очікувати тільки після дати весня-
ного рівнодення.

Позитивні тенденції 
кінця зими плавно пе-
рейдуть у перший вес-

няний місяць. У Раків все добре, 
все виходить. Життєвий тонус 
високий. Кінець березня буде 
складним, вірогідні сварки і не-
розуміння.

Будь-які авантюри Ле-
вів у цей період виправ-
дані. Ділова активність 

у березні дозволить зміцнити 
професійні позиції. Можливі 
пропозиції щодо нового місця 
роботи.

Особисті якості Дів у 
березні злетять на не-
бувалу висоту. Якщо 

правильно вдасться скористати-
ся даним фактом, Діви зможуть 
отримати додаткові бонуси на 
роботі і в соціальній сфері. Ри-
зик у цей період, швидше за все, 
буде виправданий.

Березень буде у Те-
резів дуже активним і 
результативним. Зна-

йти точку прикладання сил до-
поможуть друзі. Цілком імовір-
ним є перехід на новий рівень 
розвитку.

У березні Скорпіони 
зможуть перейти на 
якісно новий рівень. У 

житті - зміни на краще. Ймовір-
ні досягнення у діловій сфері та 
соціальних контактах. Домашні 
проблеми вирішуються також 
успішно.

У березні позитивною 
стороною для Стріль-
ців буде спілкування зі 

старими друзями, а також нові 
знайомства. Не треба побою-
ватися зрад, кохана людина на-
дійний. Партнери також на боці 
Стрільців.


