
СьогоднI в номерI:

2-3 стор. 5 стор.

Осінній
вернісаж

   КВК:)

7 стор.

ЗНО - правила 
підготовки

	 Пізня	осінь
Вже золото осипалось з дерев  
І вкрило сірі будні тротуарів,  
Тополі голі, як відбиток мрев,  
Що видніються із сірих туманів.  

 
Ця пізня осінь – все у тьмяних красках,  
Немов відбиток ницого життя,  
Де всі ми штучні, ходимо у масках  
І лиш очистить снігом все зима.  
 

Ще переважає всюди тон брунатний,  
В калюжах відбивається ця осінь,  
Після дощу той запах ароматний  
Осінній вітер в далечінь відносить
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Чотирнадцять років тому в нашо-
му комплексі було започатковане кра-
сиве творче свято, яке отримало назву 
«Осінній вернісаж».

Це свято, в якому кожен учень має 
змогу продемонструвати свої особисті 
творчі здібності.

Багато років кожен клас готував 
довільні програми, а ось останні роки 
5-9 та 10-11 міські класи готують ці-
лісну програму, в яку ввійшли осінні 
звичаї та обряди українського народу.

Урочистим хороводом достойно 
відкрили цьогорічний  «Осінній вер-
нісаж» наймолодші гімназисти – учні  
5-го класу.

Талановиті шестикласники гарно 
співали «наживо», читали вірші і май-
стерно виконали  «Польку» та хорео-
графічну композицію «Косарі».

14 вересня відмічається Семена і 
вважалося, що саме із цього дня роз-
починалися осінні юнацькі гуляння. 
«Молодіжні залицяння» у виконанні 
учнів 7-го класу слушно відображали 
саме це свято.

«Танок ковалів» у виконанні хлоп-
ців 8-го класу був доречним у ці-
лісній програмі, а його продовжен-
ням  стали «Осінні юнацькі розваги» 
дев’ятикласників. 

Блок осінніх звичаїв і обрядів укра-
їнського народу завершили учні 10-го 
та 11-го міських класів. Вони показали 
хореографічну картинку «Сватання». 
Глядачі мали змогу милуватися діво-
чою красою, юнацьким запалом, сце-
нічною культурою та майстерністю 
виконання фрагментів хореографіч-
них композицій.

Чотири обласних класи підготува-
ли різноманітні програми. 

Ліричну програму під назвою 
«Мелодія осені» показав фізико-

математичний 10-Б клас. Виконана 
вона була, як то кажуть, на одному ди-
ханні. Значне навантаження випало на 
долю Надії Андрущенко, яка успішно 
впоралася з усіма творчими завдання-
ми. 

Гуманітарно-естетичний 10-В 
«збирав» друзів країнами світу. Для 
них ця справа була не із легких: адже 
необхідно було поєднати в одне ціле 
поезію, хореографію, вокальні номери 

Н. Брояковська
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і виконати це все злагоджено.
Як і для 10-Б, для 10-В – це теж був 

їх перший «Осінній вернісаж», отже 
хвилювань було немало, але бажання 
показати глядачам свої таланти – пе-
ремогло.

Випускні одинадцяті обласні класи 
почували себе на сцені більш впевне-
но. Їм під силу були вже театралізова-
ні програми, складніші хореографічні 
композиції, а також вокальні номери, 

які виконувались на достатньо висо-
кому рівні.

11-Б переконав всіх присутніх в 
залі, що не лише «Україна має талан-
ти», а й вони теж. На увагу глядача 
заслуговували як і «таланти» так і 
«члени журі». Чого тільки коштували 
неперевершені «Ігор Кондратюк, Го-
лохвастов, Проня Прокопівна та реп-
дует!» Одним словом – молодці!

Завершили «Осінній вернісаж-
2009» «Дивоцвіти» 11-В.

Майже всю програму вони пере-
ймалися проблемами ЗНО. Для цього 
були написані спеціальні тексти веду-
чим, а також і для пісні, яку майстер-
но виконав наш улюблений вокальний 
ансамбль.

Була і висока поезія нашого земля-
ка Арсенія Тарковського. 

Про кохання. Проникливо її про-
читав Євген Мельник, а вічну тему 
підтвердила Марія Німченко, вико-
навши пісню з репертуару Алсу «У 
моей любви». 

Як і завжди, по закінченні «Осін-
нього вернісажу» теплі слова на адре-
су учнів, вихователів, педагогів хорео-
графів, спеціалістів технічного центру 
сказав директор облкомплексу, народ-
ний артист України, професор Анато-
лій Коротков.

Цьогорічний «Осінній  вернісаж» 
теж зібрав випускників гімназії мину-
лих років. Їх кількість сягнула десь за 
80! Здається, це вже стає доброю тра-
дицією.

Після виступу учнів 10-11х класів 
для батьків Анатолій Єгорович Ко-
ротков запросив випускників на сцену 
і ми ще раз мали змогу помилуватися 
ними, кожного пригадати і почути їх 
слова вдячності.

Як добре, що нас знову всіх зібрав 
«Осінній вернісаж»!
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28 жовтня Україна відзначала  65 річ-
ницю визволення України від німецько-
фашистських загарбників. 

На землях України радянські війська 
провели 15 стратегічних (5 оборонних і 
10 наступальних) операцій, а це майже 
половина стратегічних операцій Великої 
Вітчизняної війни. У бойових операціях 
взяли участь 54 армії збройних сил СРСР. 
Безпосередньо для звільнення україн-
ської землі з січня 1943 по жовтень 1944 
року було проведено 11 стратегічних і 
28 фронтових операцій. 680 діб трива-
ла безпрецедентна битва за звільнення 
України. Під час цих боїв втрати Черво-
ної Армії склали 3 млн 83 тис., загальні 
— перевищили 6 млн 683 тис. особового 
складу, втрати танків і САУ досягли 21 
615 машин, гармат і мінометів — 72 278, 
бойових літаків — 5488.

Кожна тисяча квадратних кілометрів 
території України була оплачена кров’ю 
солдатів і офіцерів однієї стрілецької 
дивізії (11 083 особи), одного танкового 
батальйону (36 танків), однієї ескадри-
льї літаків (9 машин). 8 жовтня 1944 року 
окупанти залишили останній населений 
пункт на території довоєнної України — 
станцію Лавочне Дрогобицької області. 
Через два дні передові підрозділи 18-ї 
армії вийшли на державний радянсько-
чехословацький кордон, де рядовий 
351-ї стрілецької дивізії М. Кушніренко 
встановив червоний прапор.

Вирішальні бої за повне визволення 
українських земель від ворожої окупа-
ції були дані на території 
Закарпатської області. 
За повідомленнями ра-
дянського інформаційно-
го бюро, 27 жовтня 1944 
року було визволено 
останнє серед окупова-

них великих міст — Ужгород. У той же 
час військами 4-го Українського фронту 
28 жовтня звільнено залізничну станцію 
Чоп, і цей день став днем остаточного 
визволення усієї України. 29 червня 1945 
року СРСР і Чехословаччина підписа-
ли угоду про возз’єднання Закарпаття з 
Українською РСР.

Якщо спробувати стисло охарактери-
зувати сутність буття українського наро-
ду в роки війни, то це — героїзм в ім’я ви-
живання як нації. Трагедією для України 
стала не лише війна з її кров’ю та страж-
даннями, а й роз’єднаність народу, який 
потерпав від двох тоталітарних режимів. 
У героїчній, виснажливій та кровопро-
литній боротьбі, ціною неймовірних втрат 
він відстояв свою Батьківщину від поне-
волення гітлерівськими загарбниками.

Історії не відомий факт, коли рішен-
ня, дії і мотиви кожного з мільйонів за-
хисників Вітчизни поєдналися у великий 
подвиг в ім’я Перемоги, не знала такого 
масового героїзму і такої жертовності на 
полі бою, такої самовідданості, яку про-
явили мільйони трудівників на фабриках 
і заводах, полях і фермах, забезпечуючи 
армію всім необхідним. Ця перемога ще 
раз підтвердила: у світі немає такої сили, 
яка б поневолила великий народ, який бо-
реться за волю і незалежність своєї Бать-
ківщини.

Тріумфальне
визволення

С.Кушнєрова,
вихователь 11-А класу

України
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КВН – це унікальний засіб розви-
тку творчості, освіти, естетичного ви-
ховання і організації продуктивного 
дозвілля дітей і підлітків. Організація 
шкільних команд КВН дозволяє досягти однієї з 
важливих цілей, яку перед собою ставить сучасна 
освітня система – створити умови для розкриття 
творчого, інтелектуального потенціалу молоді, що 
вчиться. 

Для кожної школи, яка бере участь в іграх 
КВН будь-якого рівня, – шкільного, міського, об-
ласного, всеукраїнського – це прекрасна можли-
вість створити в освітній установі унікальний ко-
лектив, що складається з дітей різного віку, вчите-
лів, а інколи і батьків.

Команда нашої гімназії «101 
РЕГІОН» вже не була новачком 
на обласному чемпіонаті КВН, 
який проходив 30 жовтня в Кіро-
воградському ОЦДЮТ . А тому, 
труднощів у написанні сценарію 
та відпрацюванні деяких його 
моментів майже не виникало. 
Правда, дещо змінився склад на-
шої команди, але «нові обличчя» 
відразу влилися в колектив, і на-
віть, стали душею нашої коман-
ди.

Спільна робота по створенню образу коман-
ди, по формуванню сценарію виступу, репети-
ційний етап, дали можливість поспілкуватися в 
неформальній обстановці, продемонструвати, а 
інколи виявити свої таланти,  приховані або не ре-
алізовані, згуртували нашу команду та додали нам 
творчого потенціалу.

На цьогорічному чемпіонаті ми зустрілися з 
командами, з якими мали честь грати в минулому 
році. Це були достойні  суперники, в яких ми ба-
гато чого навчилися та перейняли чималий досвід 
гри. Та чи тільки суперники вони для нас? Оскіль-
ки, ще з минулого року ми час від часу спілкува-
лися, обмінювалися досвідом та новими ідеями, 
говорили про навчання і просто дружили.

У відбірному турі приймали участь вісім ко-

манд області. Тема КВНу, «Перехід-
ний вік»,  була дуже близька для нас, 
адже кому, як не нам, учням 10 – 11 кла-
сів, знати про всі його особливості, та 

жартувати на дану тематику.
Гра складалася з двох етапів. Перший кон-

курс – привітання «По зустрічній смузі?!». Ось тут 
ми показали справжню акторську майстерність 
учасників нашої команди. Наш виступ – це було 
яскраве гумористично-естрадне дійство, насиче-
не цікавими жартами, розважальними піснями та 
танцями, а реп про нашу гімназію, який читали 
Підкамінний Антон та Савіщенко Павло, був ло-
гічним завершенням та родзинкою нашого ви-

ступу. Його оцінили не тільки 
журі, а й вболівальники нашої 
команди. Другий етап гри – роз-
минка  «Нелегальний зліт». Саме 
цей конкурс викликав не лише 
багато труднощів, а й вирішував 
подальшу долю команд. Гра по-
казала, що підготовка до цього 
конкурсу потребує  кмітливос-
ті, винахідливості та логічного 
мислення. 

Ще з перших хвилин гри 
було зрозуміло, що фаворитами 
цього сезону, як і минулого року, 

стане команда ОЦДЮТ «Жертви експериментів». 
А нашій команді було відведене лише четверте міс-
це в сезоні. Та ми не засмучуємось. Адже ми лише 
другий рік приймаємо участь у цій грі, а вже грає-
мо на одній сцені з командами, які брали участь у 
всеукраїнському чемпіонаті КВН. Тому для нас це 
дуже корисний досвід, який дає надію досягти як-
найвищого професіоналізму у наступному році.

Висловлюємо щиру подяку завучу з виховної 
роботи Шепель В.О. за допомогу у підготовці до 
гри, нашому директорові Короткову А.Є., який 
потурбувався про учасників нашої команди та за-
безпечив нас житлом та харчами. А також, праців-
никам технічного центру за допомогу у створенні 
емблем для учасників команди «101 РЕГІОН».

учениця 11-А класу, Васильєва Б.

КВН:)
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Українське суспільство має різнома-
нітні погляди на тему відносин України з 
Європейським Союзом. Це є нормою для 
країни з демократичною системою, в якій 
одна з головних засад – це можливість 
вільного, нескутого вираження своїх по-
глядів та думок. Але варто, щоб погляд 
на специфіку відносин з Євросоюзом 
спирався на докладне знання щодо його 
побудови та функціонування. Завдяки 
багаторічним зв’язкам українське сус-
пільство добре обізнане з життям Росії 
чи Білорусі, а Європейський Союз і далі 
залишається terra incognita. 

В процесі роботи над проектом «Єв-
роатлантична інтеграція України» вияви-
лося, що учні володіють недостатньою 
інформацією щодо Європейського Союзу. 
З іншого боку, мій особистий досвід по-
казує, що українська молодь з великим 
задоволенням пізнала б Європу. 

Шкільні Європейські клуби є ідеаль-
ним місцем для того, щоб розширити свої 
знання про Європу, а завдяки цьому по-
вною мірою свідомо брати участь в дис-
кусії про місце України на континенті та 
ролі цієї держави в процесі європейської 
інтеграції. Європейський клуб варто мати 
в гімназії також і з інших причин:

він дає можливість активній амбі-•	
ційній і підприємливій молоді проявити 
себе;

для менш активної молоді він буде •	
стимулом до початку суспільної діяль-
ності, поглиблення знань та заповнення 
вільного часу;

на практиці вчить демократичним •	
засадам та діям стосовно побудови гро-

Чому варто мати в гімназії 

Європейський клуб

мадянського суспільства;
поглиблює знання з теми європей-•	

ської інтеграції серед учнів та вчителів, а 
також місцевої спільноти;

дозволяє налагодити співпрацю з •	
іншими інституціями та осередками з по-
дібними цілями, в тому числі з організа-
ціями з інших країн ЄС;

дає можливість організовувати за-•	
ходи, що пропагують ідею демократії, 
громадянського суспільства та європей-
ської інтеграції, а також брати участь у 
подібних акціях, організованих іншими 
організаціями;

допомагає встановити партнерську •	
співпрацю між учнями, а також між учня-
ми і вчителями.

Як бачимо, здобуття знань про Євро-
пу – не єдина і навіть не найважливіша 
користь від активної участі в Євроклубі. 
Клуб дозволяє реалізувати одне з голо-
вних завдань школи, яким є підготовка 
до життя в громадянському суспільстві. 
Цьому вмінню не можна навчити на зви-
чайному уроці. Теоретичні знання дійсно 
необхідні, оскільки дають певну базу, 
фундамент, який все ж таки потрібно пе-
ревірити на практиці. У Євроклубі молодь 
має можливість проявляти власну ініціа-
тиву, набути організаційних здібностей, 
відповідальності, навичок планування, 
співпраці в групі і культури дискусії.

Вихователь 10-Б класу, О.А.Берлін

Практичні рекомендації
щодо підготовки до     
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Для того, щоб уникнути неприємностей, 
не ставте перед собою надмети, 
оберіть необхідні предмети, не варто 

розпилюватись на кількості, подумайте 
краще про якість. Починайте готуватись до 
іспитів заздалегідь, поступово, по частинах, 
спокійно. Якщо дуже важко зібратись з 
думками, спробуйте спочатку вивчати 
найлегше, а потім переходьте до вивчення 
складного матеріалу.

1
Як підготуватися психологічно?

Поділіть добу на три частини:
- з 24 годин доби готуйтесь до іспитів 

8 годин на день;
- спати треба не менше 8 годин на день;
- інші 8 годин присвятіть різним справам для 

перепочинку, в тому числі і прогулянкам на 
свіжому повітрі.

2
Як спланувати режим роботи?

Харчування має бути 
калорійним і багатим на вітаміни. 
Споживайте молочні продукти, 
рибу, м’ясо, овочі, фрукти, шоколад, 
горіхи. Краще харчуватися 3-4 рази 
на день. Перед іспитами не слід 
наїдатись.

3
Як краще харчуватися? Психологи встановили, що оперативна 

пам’ять при одночасному сприйнятті здатна 
утримувати з послідуючим відтворенням 

в середньому сім об’єктів. Тому матеріал краще 
розбити на смислові частини, бажано не більше 
семи. Корисно структурувати матеріал, складати 
плани, схеми. Не слід поспішати запам’ятовувати 
складний матеріал, не розібравшись у його 
внутрішніх зв’язках, не зрозумівши змісту. Вчіться 
виділяти найголовніше. Використовуйте асоціації: 
уявіть обстановку, в якій ви вивчали матеріал, і ви 
пригадаєте його.

4
Як запам’ятовувати матеріал?

Чергуйте розумову і фізичну працю. 
При виконанні гімнастичних вправ 
віддайте перевагу перекиду через 
голову, нахилянням, щоб посилити притік 
крові до клітин мозку, але не перестарайтесь, 
без фанатизму. Бережіть очі, робіть перерву 
кожні 20-30 хвилин, відірвавши очі від 
книжки, подивіться вдалину, або закрийте 
очі, дайте їм перепочинок. Скоротіть до 
мінімуму перегляд телепередач, відмовтесь 
від комп’ютерних ігор. 

5
Як підтримати працездатність?

Не намагайтеся зазубрювати, 
краще перекажіть текст своїми 
словами, щоб зрозуміти його зміст,  
адже це активна розумова праця. Взагалі, 
будь-яка аналітична робота з текстом 
дозволяє краще його запам’ятати. Текст 
можна скоротити, представивши його у вигляді 
схеми, таблиці тощо. При цьому сприйняття та 
якість запам’ятовування значно покращується 
через образність запису.

6
Як повторювати матеріал?

ЗНО
Практичний психолог

Якимчук Г.В.
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У Козерога в грудні 

на любовному фронті 

все залишиться без 

змін, а тому можна 

приділити час і робо-

ті, яку встигли закинути. Цього місяця їм 

вдасться самореалізуватися краще, ніж 

будь-коли раніше.

Водоліїв у 

грудні очікують 

сімейні неприєм-

ності. Доведеть-

ся докласти чи-

мало зусиль для 

того, щоб привести все в норму. Радує 

тільки те, що на роботі все спокійно і 

без змін.

Для Риб в грудні най-

головніше встигати за 

всім, що відбувається, 

настільки стрімким 

виявиться цей місяць. 

Краще спланувати всі 

особисті та робочі справи завчасно, інак-

ше аврал просто неминучий.

Грудень піднесе 
Овнам масу нових 
вражень. Ділове 
життя буде наси-
ченим, проте це не 
означає, що про 

відпочинок слід геть забути. Навпаки, 
грудень ні в якій мірі не суперечить про-
веденню культурних заходів. Похід в 
кіно чи в театр стане відмінним приво-
дом приємно провести час з колегами в 
неофіційній обстановці.

Спокійне і за-
звичай розміре-
не життя Раків в 
грудні може за-
знати серйозного 

випробування у вигляді бурхлих роман-
тичних відносин. Їм буде непросто зо-
середитися на професійній діяльності. 
Однак, тільки зосередившись на роботі, 
Раки зможуть уникнути серйозних фі-

нансових проблем.

У Терезів особисте 

і професійне життя 

сприятимуть відмін-

ному настрою. Ним мають бути нові 

відчуття, нові відкриття й незабутні вра-

ження. Протягом усього місяця Терези 

будуть оточені дружнім ставленням і 

загальною увагою.

У Тельців гру-
день виявиться 
радісним і по-
вним любові. Од-
нак забувати про 
роботу не варто. 
Якщо Тельці не 

полінуються і попрацюють на славу, на 
них чекають дуже приємні сюрпризи у 
вигляді премії або похвал начальства. 
Можливість відпочити з’явиться в другій 
половині місяця.

Близнюкам напо-
легливо рекомен-
дується в грудні 
уникати надмірних 
фізичних наванта-
жень. Краще зроби-
ти невеликий тайм-
аут і відпочити. В 

іншому випадку проблеми зі здоров’ям 
неминучі. Фінансових проблем не пе-
редбачається, незважаючи на невели-
ке затишшя на роботі.

Львів у грудні 

не залишать 

п р о ф е с і й н і 

турботи. Однак 

не варто засму-

чуватися через неприємності і трудно-

щі на роботі, вдома Львів буде чекати 

любов і тепло близьких. На любовному 

фронті все залишиться без змін.

Для Дів грудень   

- місяць повної гар-

монії між профе-

сійною діяльністю і 

особистим життям. 

Зірки прихильні до 

цього знака, а тому Діви можуть корис-

туватися своїм впливом на інших людей, 

отримуючи від цього задоволення.

Завдяки роз-
ширенню зв’язків 
через велику кіль-
кость застіль і ве-

чірок в грудні Скорпіони обзаведуться 
новим, досить корисним знайомством, 
що позитивно вплине на їх кар’єру. 
Можливі деякі шорсткості в особистому 
житті і несуттєві проблеми зі здоров’ям, 
але це переживаемо.

Стрільці до-
сягнуть неймо-
вірних успіхів 
у кар’єрі. У 
грудні началь-

ство, нарешті-то їх гідно оцінить, так що 
Стрільці можуть без побоювання під-
німати питання щодо підвищення зарп-
лати. Найімовірніше результат буде 
позитивним.
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