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1 грудня ми провели годину 
спілкування на тему: «85 років від 
дня народження відомого хорео-
графа Кіровоградщини Анатолія 
Михайловича Кривохижі».І хоті-
ли поділитися хоча б частиною 
інформації, яку ми зібрали.

1 грудня 1925 року в селі 
Копанки Маловисківського ра-
йону Кіровоградської області 
народився майбутній видатний 
балетмейстер, золотий лауреат 
багатьох республіканських, Все-
союзних та міжнародних конкур-
сів і фестивалів, володар призу 
«Золота туфелька», керівник за-
служеного ансамблю народного 
танцю «Ятрань», Народний ар-
тист України Анатолій Михайло-
вич Кривохижа. Саме він першим 
ввів у хореографію елементи ка-
лендарно – обрядових свят. 

У 1957році Анатолій Михайлович став засно-
вником заслуженого ансамблю танцю України 
«Ятрань», у якому плідно працював як збирач та 
пропагандист народного хореографічного мис-
тецтва протягом багатьох років. За час роботи 
в ансамблі він здійснив багато хореографічних 
постановок, які увійшли в скарбницю україн-
ського хореографічного мистецтва: «Ятранські 
ігри», «Поворотня», «Колядки» тощо.

Анатолія Михайловича нагороджено ор-
деном Трудового Червоного Прапора (1960), 
орденом Вітчизняної війни (1985), медаллю 
«За мужність» (1999), почесною відзнакою Мі-
ністерства культури і туризму України медаллю 
«Павло Вірський» (2003), грамотами Верховної 
Ради України (1984, 2005), почесною відзнакою 
«Честь і слава Кіровоградщини» (2006). 1967 
року йому присвоєно звання заслуженого ді-
яча мистецтв України, 1971 року нагороджено 
орденом  Леніна, а 1973 – званням  народного 
артиста України. 

З 2002 року  хореограф викладав мистецтво 

балетмейстера, підготовку концертних номерів, 
народознавство та хореографічний фольклор 
України на кафедрі хореографічних дисциплін 
КДПУ імені Володимира Винниченка. 

Анатолій Михайлович – 
справжній авторитет для бага-
тьох поколінь, ініціатор підго-
товки та проведення багатьох 
культурно-масових заходів, які 
проводились і проводяться в Кі-
ровограді і області, у країні вці-
лому. Ось як про нього говорить 
наш директор: «Можна закінчити 
три університети, п’ять академій, 
але не отримати таких знань, які 
подарував нам Анатолій Михай-
лович. Пощастило й мені: у 1966 
році я приїхав до Кіровограда 
танцюристом у «Ятрань» й ані-
скілечки про це не шкодую. Цей 
ансамбль танцю став моєю ака-
демією, моїми університетами, 
де пройшли найкращі роки. Якби 
в моєму житті не було «Ятрані», 
не було б і мене – Короткова 
Анатолія Єгоровича разом із мої-

ми званнями, нагородами та дітищами: ансамб-
лем танцю «Пролісок» та навчально-виховним 
комплексом у Кіровограді. Спасибі Анатолію 
Кривохижі за це!»

Танець цього відомого балетмейстера - це 
політ душі над тілом, що досягається важкою 
працею артистів і умінням Анатолія Кривохижі 
зберегти еталон стилю і манери.

Анастасія Гончар, 8 клас. 

З Новим Роком Вас вітаєм,
Щастя та добра бажаєм!
Про здоров’я не забудьте

І щасливими Ви будьте!
Ви,шановні вчителі,

Усміхайтеся завжди!
Нехай мрії всі збуваються,

Бо вже свято
НАБЛИЖАЄТЬСЯ!!!8 клас

З благословення
української Терпсихори
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Гордість
нашої гімназії

ЦІКАВО ЗНАТИ

Нещодавно до нашої гімназії завітали ко-
лишні учні 11-В класу  2004 року випуску – Бес-
пека Вадим (колишній перший голова УПГ) та  
Лук’янова Анна (екс-староста класу). До Вашої 
уваги пропонуємо інтерв‘ю з ними.

Кореспондент: Що вас знову і знову  при-
водить до гімназії?

Вадим: Бажання поспілку-
ватися з директором закладу 
Анатолієм Єгоровичем, улю-
бленими вчителями та люди-
ною, яка живе не для себе, а 
заради інших, класною мамою 
– Наталією Авимівною.

Кор.: Які моменти  з жит-
тя гімназії Вам запам’ятались 
найбільше?

Анна: Перш за все - це 
наш виступ 1 квітня (тоді від-
крились таланти кожного) і  
випускний вечір =).

Кор.: Чи дало вам навчан-
ня в цьому закладі певний 
життєвий досвід? 

Вадим: Звичайно, я зрозу-

мів, що значить наполегливо і результативно 
працювати.

Анна: Ми здобули величезний досвід у 
спілкуванні, що допомогло нам у подальшому 
навчанні .

Кор.: Де надалі ви продовжували своє на-
вчання?

Анна:  Я закінчила Європейський універси-
тет і Черкаський національний університет ім. 
Богдана Хмельницького.

Вадим: Я навчався в Інституті сухопутних 
військ ордена Леніна  з 2004 по 2007рр. в Одесі. 
А потім навчальний заклад перенесли у Львів, 
де я ще на рік продовжив своє навчання.

Кор.: Що вплинуло на ваш вибір професії?
Вадим: Я вважаю себе патріотом. Мені 

здавна подобались професії, пов’язані зі служ-
бою Батьківщині. Саме під час навчання в гім-
назії я почав дійсно задумуватися над своїм по-
дальшим життям.

Анна: Зі зміною ринкових відносин в Укра-
їні необхідними стають професії економіста та 
фінансиста. Після успішної здачі  екзамену з 
математики я мала можливість вступити в еко-
номічний внз.

Кор.: Вадиме, ми часто чули про те, що ви 
навчались за кордоном. В яких країнах ви по-
бували? 

Вадим: В Норвегії та США.
Кор.:  Яким чином ви отримали таку мож-

ливість?   
Вадим: Я знав, що матеріальної підтримки 

у мене немає, тому всього досягав сам. Знайомі 
подали ідею про навчання за кордоном,  я нею 
зацікавився і досяг своєї мети.

Кор.: Які труднощі постали перед вами?
Вадим: Чесно кажучи, спочатку було важко 

в усьому, особливо у спілкуванні (адже я ідеаль-
но не знав мову) та дуже важко фізично. 

 Кор.: І наостанок, що Ви можете побажати 
учням нашої гімназії?

Анна і Вадим: Навчатися, не втрачати жод-
ної хвилини. Цінувати і поважати друзів та вчи-
телів. Підготували вражені розмовою

учениці  10-В класу  – 
Осіпчук Юлія та Поліщук Анастасія

10-В клас

З Новим роком – святом зими -
10-В вітає від усієї душі!
Будьте добрі та здорові!
Ми бажаєм Вам любові,
Багато успіхів, достатку,
Щоб життя було в порядку!
Щоб у Вашім світлім домі
Радість процвітала,
Щоб усі дні цього року 

Щасливими стали!
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ГІМНАЗІЙНЕ ЖИТТЯ

У понеділок 22 листопада наш клас відвідав 
дитячу бібліотеку ім. Гайдара, де проходив тиж-
день „Театр дітям та юнацтву”. 

Несподіваною стала для нас зустріч з на-
шими однолітками - юними акторами дитячої 
театральної студії „Маска”.  На початку творчої 
зустрічі ми обговорювали питання: як створю-
ється вистава, хто такий актор і артист. 

Пізніше почалося справжнє змагання між 
командою нашого класу і командою театраль-
ної студії. Конкурси були різноманітними: ми і 
скоромовки розповідали, і пластикою тіла об-
рази створювали, і вірші складали. А закінчився 
захід веселим хором „птахів” - ворон, зозуль і 
горобців (в нашому виконанні, звичайно). Твор-
ча зустріч минула весело та цікаво. Хлопці й ді-
вчата з театральної студії виявилися сильними 
суперниками, а ми - гідними супротивниками. 
Ми ще раз довели, що танцюристи - теж артис-
ти! 7 клас,  Валента Юлія

Щоб допомогти нам вирішити складне пи-
тання «Яку професію обрати?» в 11-Б класі було 
проведено захід, на якому кожен учень мав 
можливість висловитись про важливість вибору 
майбутньої професії, про можливі переваги та 
недоліки свого вибору. На заході були присутні 
гості: психолог Якимчук Ганна Валентинівна та 
лікар-стоматолог Чумаченко Ігор Борисович, які 
теж нам допомагали розібратися в цьому склад-
ному питанні.

 Ганна Валентинівна ознайомила нас з кла-
сифікацією спеціальностей та, зробивши висно-
вки з проведених раніше тестів, сказала кожно-
му, який рід занять нам краще підходить. А Ігор 
Борисович, до речі лікар-стоматолог у другому 
поколінні, розповів про історію розвитку своєї 
професії, ї ї важливість та труднощі. Алла Олек-
сандрівна побажала нам не помилитися і зро-
бити вдалий та один з найважливіших виборів 
– вибір професії. 

Наша бесіда пройшла вдало. Кожен з учнів 
зробив певні висновки:  майбутня  професія має 
бути затребуваною на ринку праці, доступною і 
такою, що приноситиме радість і задоволення.

Борщевська Тетяна, 11-Б клас

Неначе в казці,
Добрим дивом

Хай Новий рік у дім ввійде,
Щоб цілий рік жилось щасливо,

І завжди малося усе!
Хай рік Новий,

Різдво Христове
Вам подарують дні казкові.

Мов чистий сніг,
Що землю гріє,

Хай зігріває
Вас надія.

7 клас

11-Б клас

Вчителям своїм бажаєм,
Щоб було порозуміння,
Щоб високим урожаєм
Проросло наук насіння!
Вам бажаєм в Новім році
Справи нові розпочати,
Та такі, щоб аж гриміла
Слава про діла завзяті!
Хай життя в країні стане
І стабільним, і заможним,
Щоб життя, нам Богом дане,

Міг прожить достойно кожний!

  Танцюристи - теж артисти

Яку
професію

обрати?

Велична пiсня 
квiтам
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Яку
професію

обрати?

9 грудня ми  відвідали  бібліотеку 
ім.Бойченка  та прослухали лекцію, присвячену 
творчості  Катерини Білокур. 
Нас дуже вразила і зацікавила 
творчість народної майстрині, 
особлива тим, що найбільше 
художниця захоплювалася 
зображенням квітів.

«А може ви незадоволені 
моєю працею, що я малюю 
лише квіти? Так як же їх не 
малювати, коли  вони такі 
красиві? Я й сама, як почну 
малювати яку картину квітів, 
то й думаю: оце як цю закінчу, 
тоді вже буду малювати що-
небудь із життя людського. 
Але ж поки закінчу, то в голові 
заснується цілий ряд картин, та 
одна від другої чудовіші, та одна 
від другої красивіші – та все ж і 
квіти…» 

Квіти чарували народну 
майстриню  у квітнику, на 
городі біля хати, у полі, на 
луках, за тинами вздовж вулиць 
Богданівки. Дивовижною силою 
своєї фантазії Катерина Білокур 
зуміла передати на полотні 
незвичайну красу та розмаїття квітів рідної землі.  
     Закохана у дивосвіт квітів жінка ходила за 
тридцять кілометрів пішки під Пирятин, аби 
там у лісі побачити, як цвіте конвалія. Щоб до 
найтонших деталей передати форму і колір 
квітки, стебельця, листка, прозорість кожної 
ягідки грона винограду, кетяга калини, художниця 
сама виготовляла тоненькі, як голочки, 
пензлики, з кількох тхорячих волосинок, 
вишневої гілочки, бляхи з консервної банки.    

Високі ідеї краси, добра і чистоти, – ось що 

відкривають глядачеві квіти Катерини Білокур. 
Оригінальність малярства народної 

майстрині - у самобутності та неповторності... 
Ні писати, ні читати, ні малювати не вчилася 
Катерина. Але цілий світ думок, почуттів, 
переживань – зуміла художниця передати через 

образи квітів, майстерність 
зображення яких просто 
вражає. 

Талант — це унікальний 
дар Божий. Винагороджуються 
ним обрані щасливці, 
благословенні Всевишнім на  
творчість. Мала такий дар 
і К.Білокур, творчість якої 
засяяла яскравою зіркою на 
небосхилі  усієї України.

Велична пiсня 
квiтам

11-В клас

11-B клас

З Новим роком всіх вітаєм,
Зичим свят веселих Вам,
Долі, радості бажаєм
Всім шанованим гостям.
З Новим роком, браття милі,
В новім щасті, в новій силі
Радісно вітаєм Вас.
І бажаєм, щоб в здоров‘ї, в мирі,
в злагоді, любові
Відтепер ішов ваш час.
В мирній праці Бог поможе.
Дай вам, Боже, все, що гоже,

Що не гоже – не дай, Боже!
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Свято
Водохрещі

(...продовження,
початок в попередньому номері)

Важкі дороги війни... Їх пройшли не тіль-
ки чоловіки, а й славні дівчата сте-
пової Еллади. По-різному склалися 
їх долі. Серед них були снайпери, 
лікарі, кулеметники, розвідники, 
партизанки, підпільниці, радистки, 
медсестри, бійці та офіцери. На-
рівні з чоловіками вони мужньо не-
сли всі незгоди фронтових буднів. 
Коли почалася Велика Вітчизняна ві-
йна, Катерині Бодяловій було всього 
чотирнадцять років. У шістнадцять 
вона забрала у німецького комендан-
та окупованого рідного села Родників-
ки Олександрівського району зброю, 
боєприпаси, бінокль, документи й 
подалася в Нерубаївський ліс до пар-
тизан, вона чергувала на охороні та-
бору, ходила у розвідку, доглядала за 
пораненими та хворими. З війни ця 
неповнолітня дівчина повернулася 
з двома однаковими бойовими на-
городами – медалями “За відвагу”... 
Колишня підпільниця, ветеран війни 
і праці М.Майданюк, згадує: «Я всту-
пила до складу підпільно-диверсійної 
групи у лютому сорок другого. Збір 
розвідувальних даних, диверсії проти 
ворога були нашими головними завданнями…»         

Спогадами ділиться молодший ветеран за-
пасу Л.Павлова, медсестра: «Що про себе можу 
сказати? Наділа сіру шинель, коли почалася 
війна, закінчила її на чехословацькій землі, а 
демобілізувалася в 1946 році. Своєї улюбленої 
професії не зрадила і після війни працюю мед-
сестрою…»

 Трагічно склалася доля Ольги Бражко. 
Вона закінчила вчительський інститут. І рап-
том – війна. Фашисти наближалися до Ново-

архангельська. З обласного центру 
їй повідомили: “Залишайтеся на 
окупованій території, для підпілля 
надійні люди потрібні”. Та в жовтні 
1941 року хтось видав фашистам 
секретаря райкому. Арешт… Дов-
го, по-звірячому катували, намага-
ючись дізнатися про підпільників.  
     У пам’яті земляків вона залиши-
лась мужньою і сміливою. Коротка 
зачіска, великі красиві очі і високе 
чоло. 

Жінки тримали на своїх плечах 
тягар війни. Вони пройшли через за-
грави у сірих шинелях, незграбних 
фуфайках, важких солдатських чобо-
тях. «Не музику дарувало життя їм, а 
гуркіт гармат, і не квіти, а полум’я по-
жеж і трупний сморід замість пахощів 
цвіту»,- писав О. Довженко у «Повісті 
полум’яних літ».

Не зупинилась ти в дорозі, 
Здолала сумніви і біль, 
У всенародній Перемозі 
Є частка і твоїх зусиль…

«У війни не жіноче
обличчя…»

ДІВЧАТА
СТЕПОВОЇ

ЕЛЛАДИ

6 клас

6 клас

З Новим роком ми вітаєм,
Щастя всім ми Вам бажаєм,
Щоб прожити Вам цей рік
І без смутку, і без бід,
Щоб з охотою трудились,
Ну а в свято веселились.
І успіхів Вам у ділах
І усмішок на устах.
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Маки, мов пристрасть, червоні, 
Ніжні, мов щастя чекання. 
Візьмеш букет у долоні, 
Й в душу ввірветься кохання, 
Ніжності хочеться дуже, 
Вірності, щирості, ласки, 
Де ж ти, мій вірний друже, 
Чом ти не кличеш до казки?
В рамках тижня природничо-математичних 

наук в 11-А класі було проведено незвичайний 
урок з біології, на якому ми зрозуміли, що така 
здавалося б, звичайна рослина як мак має дуже 
цікаві та незвичайні властивості. 

Завжди мак був уособленням чогось ве-
личного та особливого. Українці оберігали цю 
рослину, шанували  її. Мак  широко викорис-
товувався не тільки в лікарських цілях, а й зга-
дувався на весіллі, при народженні немовляти,  
на свято Маковею та Водохреща. Мак слугував 
оберегом, який охороняв  і допомагав  своєму 
господарю. 

Звісно, існує безліч пісень, віршів, приказок, 
вірувань, пов‘язаних з цією квіткою. Вважалося, 
що найбільше мак допомагає від відьом, упирів. 
Обсипавши ним навкруги себе, тобто зробив-
ши магічне коло з маку, людина надійно захи-
щалася, бо за народними уявленнями  відьма 
або упир не могли заподіяти їй ніякої шкоди, 
аж поки не визбирають весь мак до зернини. 
Найчастіше використовували з цією метою са-
мосійний мак, який називається мак-видюк або  
мак-скакун. Відьми дуже боялися такого маку, 
особливо з першої маківки, яку вони намагали-
ся вирвати на чужому городі.

У фольклорі  мак є символом краси: “Гарна 
дівка, як маківка”.

У піснях із маковим цвітом прирівнюється   

швидкоплинність людського життя:
Пройшов мій вік, як маків цвіт,
Що вдень цвіте, а вночі опаде.
Можна зустріти також поетичне порівняння 

маківки з матір’ю:
Да нема цвіту, світлішого над маківку,
Да нема роду, ріднішого над матінку.
Мак – це священна рослина для українців. 
А що ви знаєте про мак або інші рослини – 

народні сімволи?                      
                                                                           

  Чарiвниймак
11-А клас                                        

11-А клас

Від щирого серця учні 
11-А класу вітають Вас з 
Різдвом Христовим та наступаючим 
Новим роком! Зичимо Вам міцного 
здоров‘я, творчого натхнення, здійснення профе-
сійних планів, особистих бажань та усіх мрій і заду-
мів. Нехай Різдво та Новий рік принесуть 
Вам тільки добробут та благополуччя, 
родинне тепло та злагоду, щирих друзів 
та партнерів, шану та любов рідних і 
близьких людей, щасливі та яскраві події. 
Та все, чого Ви тільки забажаєте!
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Так хто ж такий 
«Герой»?

Чи сучасно 
бути 
вихованим?

У нашому мінливому 
світі ставлення до морально-
етичних норм змінюється 
чи не кожні три-чотири 
роки. Тому і ставлення до 
виховання у різні епохи було 
різним. Та попри це, у всі віки 
найважливішим залишалось 
дотримування певних норм. 

Виховання завжди 
вважалось складнішим за 
освіту. Хоча зараз дехто 
сприймає його як просту та 
другорядну справу, що не 
потребує великої затрати 
сил та часу. Думаю, таке 
ставлення є неправильним.  
Спочатку звернемось до 
тлумачного словника. «Вихованість — це вміння 
поводитись». Отже, головним є сприйняття 
особистості оточуючими. Ознакою вихованої 
людини є її дбайливе і відповідальне ставлення 
до навколишніх.

Проте, виникає безліч проблемних питань. 

По-перше, у наш час важко зрозуміти, хто 
реально виховує більше: сім’я, двір, школа, 
оточення дитини, телевізор, Інтернет або все 
разом. По-друге, важко зорієнтуватись, що має 
стати справжньою метою виховання – успіх 
у кар’єрі чи дотримання норм, що постійно 
змінюються? На мою думку, найбільший вплив 
на кожного з нас справляє наша сім’я. Саме 

від батьків (процентів на 70) 
залежить, якою буде їхня 
дитина. 

Існує й інша проблема. На 
жаль, частина сучасної молоді 
вважає, що вихованим бути не 
модно. Тому іноді вплинути 
на них дуже важко. 

Але сварити мо лодь 
дуже легко, адже ще в 
давньоєгипетському папірусі 
за три тисячі років до нашої 
ери було напи сано: «Світ 
наближається до свого кінця, 
тому що діти перестали 
слухатися старших». Важче 
старшим зрозуміти і прийняти 
- за збереження чого у світі во-
ни відповідають і що повинні 

передати дітям.
Думаю, що виховувати так само важ ко, як і 

залишатися самому вихованою людиною. Тому 
велике спасибі усім, хто вкладає в нас частинки 
своїх душ, хто намагається попри все зробити з 
нас справжніх Людей!

Білик М., учень 9 
класу

Шановні вчителі та 
працівники нашої гімназії, щиро 

вітаємо Вас з наступаючим Новим роком 
та Різдвом Христовим! Бажаємо Вашим 

родинам сімейного добробуту, здоров’я, любові, 
миру і процвітання! Нехай Новий рік принесе добро і 

радість, злагоду і достаток, натхнення на нові вагомі здо-
бутки. Хай доля щедро обдаровує всілякими благами, 

а друзі та улюблена робота ніколи не 
розчаровують! У Новому році хай сяють 
зірки щастя та удачі над нашою рідною 

оновленою гімназією! Також ми вітаємо усіх 
учнів та бажаємо веселих свят, добра, щастя, 

гарних оцінок. І нехай ваші мрії знов і знов 
на Новий рік збуваються!

9 клас
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Новий Рік − найзагадковіше свято, що відкриває 
нам світ казок. Довірливі малюки, діловиті підлітки, 
серйозні дорослі і марновірні бабусі − усі рахують 
хвилини до настання свята.

Метушливі японці, стримані англійці, гарячі фіни 
й витончені французи − 
усі зустрічають Новий рік. 
Кожен  чекає Діда Мороза, 
Санта Клауса і Юля Томте-
на, загадує бажання і дарує 
подарунки. 

У Болгарії, Румунії і Ав-
стралії до святкового столу 
обов'язково подається пи-
ріг із запеченими в ньому 
сюрпризами. Якщо дістала-
ся монета - чекай багатства, 
гілочка троянди - любові. 
Схожа традиція існує у пор-
тугальців: напередодні Різд-
ва вони дарують «королів-
ський пиріг». Окрім цукатів і мигдалю в ньому запече-
на одна медалька або фігурка. Той, кому пощастило її 
знайти, зовсім не зобов'язаний ковтати сюрприз, що 
просто означає: мир будинку твоєму!

Маленьким дітям у Данії дарують дерев'яну або 
плюшеву ялиночку з тролем, що виглядає з-під зе-
лених гілочок. Вважається, що лісовий пустун – це 
втілення душі дерева. Опівночі господиня подає на 
святковий стіл величезну миску солодкої рисової 
каші. Особливість цієї каші в тому, що на дні миски 
заховано горішок або мигдаль: якщо дівчині пощас-
тить його дістати - наступного року весілля не ми-
нути. Усім іншим обіцяється просто щасливий новий 
рік. Що теж непогано! 

У Великобританії замовляють подарунки у Father 
Christmas (буквально - Батько Різдво). Йому пишуть 
докладний лист з перерахуванням бажаного. Потім 
лист кидають у комин - дим з труби доставить список 
бажань прямо за призначенням.  У Південній Німеч-
чині і Австрії часто дарують скляних або фарфоро-
вих свинок. Жителі Північної Індії прикрашають себе 
рожевими, червоними, фіолетовими або білими кві-
тами. У Південній Індії матері ставлять солодощі, кві-
ти і невеликі подарунки на спеціальний стіл. Вранці 

нового року діти з закритими очима чекають, поки 
їх не підведуть до цього столу. Тільки тоді вони отри-
мують свої подарунки. У Японії існує традиція: перед 
Новим Роком дарувати листівки з зображенням тва-
рини, яка відповідає цьому року. Ті, хто потрапляють 
на Різдво до Китаю, помічають перш за все Дерева 
Світла - аналог нашої ялиночки. Такі дерева прикра-
шено яскравими і вишуканими ліхтариками, квітами, 
гірляндами. Маленькі китайці в переддень свята ви-
вішують на стіни панчохи, куди Дун Че Лао Рен (Ді-
дусь Різдво) кладе свої різдвяні дари. У деяких інших 
азіатських країнах (у В'єтнамі, Кампучії, Кореї, Мон-
голії) обов’язковим аксесуаром Нового року є граблі, 
декоровані різними дорогими прикрасами. Мабуть, 

саме ними в новорічну ніч 
«загрібають» щастя. Одна з 
головних дійових осіб фін-
ських різдвяних торжеств − 
звичайно ж Joulupukki (Дід 
Мороз). Існує  повір'я, що 
раніше окрім подарунків він 
приносив ще і різки, а візит 
свій починав із слів: «Чи є 
в цьому будинку слухняні 
діти?» Але найнесподівані-
шими подарунками можна 
вважати вирізані з льо-
ду фігурки моржів і білих 
ведмедів, які дарують один 

одному ескімоси Гренландії. 
Крижані подарунки не тануть роками.

Шотландці в новорічну ніч ходять до друзів зі ски-
бочкою пирога, стаканчиком вина і шматочком вугіл-
ля. Вважається, що це найкращий спосіб на цілий рік 
забезпечити їх їжею, питтям і теплом.

Шведи традиційно дарують один одному само-
робні свічки. Такий подарунок обумовлений тим, що 
в розпал зими темніє рано, а світло символізує друж-
бу, привітність, веселість.

Як зустрічають 
Новий рік у різних 
країнах?

10-Б клас

Ми бажаємо кожній сім‘ї
Процвітання та щедрої долі,
Щоб любові й добра ручаї
Не всихали у душах ніколи.
Зичимо сонця та світлих надій,
Миру й втіхи на кожному кроці,
Також здійснення планів і мрій
У прийдешньому Новому році!

10-Б клас
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Головне Ваше завдання в цьому році - навчити-
ся стримувати себе в своїх бажаннях. Ви любите 
смачно поїсти, пити хороші вина, але все це може 
несприятливо позначатися на Вашому здоров’ї. 
Але головне в цьому році – навчитися економи-

ти гроші, сили і здоров’я. Не пропускайте дрібні проблеми, 
одного разу вони назбираються. Не варто також звалювати 
на свої плечі тягар чужих проблем. Знаючи, що Ви добрі і 
милосердні, готові прийти на допомогу, оточуючі можуть без-
соромно користуватися Вами. Ще одна Ваша задача цього 
року - навчитися говорити людям “ні”.

Головне кармічне завдання Раків в цьому 
році - виробити в собі внутрішню впевненість у 
своїх силах, інакше нервова система завалиться 
під тягарем побоювань і страхів. Не варто шука-
ти розради в своїх ілюзіях, це загрожує повним 

знищенням Вашої особистості. Ваша внутрішня концепція 
“мій дім-моя фортеця” - змусить зайвий раз хвилюватися про 
долю Ваших близьких, що може призвести до нестабільності 
в емоційному житті сім’ї. Ви ж розумієте, що саме Ви є цен-
тральною ланкою своєї сім’ї, тому Ваша впевненість зміцнить 
внутрішню обстановку, створить надійний тил, для Ваших 
звершень та проривів.

10
ГОРОСКОП НА 2011 РІК

ОВЕН

РАК

ТЕРЕЗИ

КОЗЕРІГ
У наступаючому році Козерогам доведеть-
ся багато працювати. Ваші думки будуть дуже 
зайняті матеріальними проблемами, а нервова 
система – напружена. Це може позначитися на 
оточенні. Тому головнє завдання Козерогів цього 

року – збалансувати своє особисте життя з роботою так, 
щоб жодна з цих сфер життя не постраждала. Не дуже за-
хоплюйтеся вирішенням матеріальних проблемам. Без душев-
ного спокою впоратися зі стресами буде складно. Цей спокій 
можна знайти в межах свого дому, у колі близьких. Крім того, 
Вам не завадить зайнятися своїм духовним вдосконаленням. 
Дуже допоможуть у цьому заняття йогою, фізичне та духовне 
очищення.

2011-рік Кота і Кролика. Ці тварини відрізняють-
ся обережністю, хитрістю і спритністю. Тому актив-
ним і діяльним Овнам в Новому році доведеться не 
солодко. Намагайтеся не квапити події, адже все 
одно ви не зможете вплинути на загальний перебіг 

подій. Головне завдання для представників цього знака - на-
вчитися відпочивати, давати перепочинок собі і оточуючим. У 
Ваших інтересах навчитися лавірувати, бути дипломатичними, 
заздалегідь планувати свої справи, забувши про поспіх. У цьому 
році слід більш серйозно поставитися до проблеми вибору, об-
мірковуючи кожен свій крок. Дотримуючись цих порадуспіхи у 
кар’єрі та удача в бізнесі вам гарантовані. Талісман року для 
всіх Овнів - корал.

З Новим роком вчителів 
5 клас вітає,

Здоров‘я, щастя і краси,
І доброти  бажає.

Любити учнів всіх завжди,
І ставити оцінки гарні,

Найкращі вчителі ви наші.
Нехай у Новому році,

Будуть гарними зачіски ваші,
Хай блищать очі.

Бажаємо всього від душі,
Зігріємо серця ми ваші,
Улюблені наші вчителі!

Вітаємо ми Вас!
5 клас

Цей світ -  чудовий
Різнобарвний, кольоровий!

Ось Хуха-Моховинка пробігає…
А Доля подарунки посилає…

Ось Лис Микита у діжі з фарбою купається,
А цар Кощій над золотом мається.

Ось козаки обступило все військо вороже,
А думки про перерву нам душу тривожать!

Ось частка, добуток, сума, різниця -
Все це таїть не одну таємницю!

Це все навколо, друзі мої.
Бо в нашій школі уроки всі чарівні.

Тут світ природи – дивний, неповторний
Показують нам вчителі невтомно.

Добрих манер нас тут навчать,
Бо етику обов‘язково треба знать.

Комп‘ютери тут ми вивчаємо,
Щоб не тільки грать,

А й знання здобувать.

Ось як ми тут живемо.
Приходьте! Разом попливемо
У світ казковий школи моєї.

Казковий світ 5 
класу Борса Ольга, 5 клас.
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Основне завдання Тільців у 2011 році - навчитися 
партнерству, дипломатії та вмінню тримати себе в 
руках. Крім того, особливо важливим питанням цього 
року стане правильне і здорове харчування. Поряд 
із звичайною їжею, Тельцям потрібно в цьому році 

посилити харчування духовною їжею. Це знизить ймовірність 
захворювань, властивих представникам цього знаку. Рожевий 
кварц стане талісманом цього року.

У 2011 році Левам доведеться наступити на 
власне горло і спробувати пристосуватися до 
навколишнього світу. Основне Ваше завдання на 
цей рік - вміння терпіти. У житті не завжди дово-
диться по-царськи правити, а заради принципів і 

досягнення мети іноді корисно втихомирювати гордість і са-
молюбство, поступатися своїми принципами. Так як від Вас 
залежатимуть долі інших людей, Вам доведеться гнути і ла-
мати себе. За ці старання доля Вам піднесе різні заохочення 
у вигляді щасливих випадків, приємних знайомств і всіляких 
матеріальних благ. Крім того, якщо Ви гідно пройдете це не-
легке для себе випробування, покращаться Ваші здоров’я і 
самопочуття.

Основне завдання Скорпіонів у 2011 році - 
побороти внутрішні страхи перед мінливою еко-
номічною обстановкою, навчитися контролювати 
свої емоції і керуватися тільки здоровим глуздом. 
Тільки холодний і точний розрахунок допоможе в 

цьому році досягти фінансової стабільності. У ставленні до  
навколишніх Вам потрібно навчитися проявляти терпіння до 
своїх близьких, не допускати зайвого сарказму, дратівливості 
і ревнощів. Терпінням Ви зміцните гармонію ваших стосунків. 

Наступний рік належить обережному і перед-
бачливому Кроликові. Тому рішучому і ризиковано-
му Стрільцеві буде досить складно підлаштуватися 
до енергетики цього року. Головне завдання року 
- навчитися обачності і розважливості. Не всі пробле-

ми в цьому році можна буде вирішити самому, тому корисно 
буде створити групу однодумців. До того ж цього року дове-
деться переглянути своє ставлення до сім’ї і родичів. Вам може 
знадобитися їхня допомога, підтримка і захист. Навчання буде 
даватися легко, на роботі все гладко. Відносини з оточуючими, 
як завжди, вільні і дружні. Однак можливі труднощі в оформлен-
ні деяких документів і розбіжності з представниками влади.

Перед Дівами в цьому році відразу кілька за-
вдань. Навчитися дивитися на світ більш об’єктивно, 
розглядаючи якусь ситуацію не тільки з декількох 
сторін, але і намагатися побачити ї ї в загальних 
рисах. Це допоможе вирішити більше проблем і 

досягти певних фінансових успіхів. Дрібниці в цьому році від-
кидаємо - дивимося в корінь. Забудьте слово “депресія”, це 
може позбавити Вас чарівності і довіри людей. Для багатьох 
Ви-зразок і опора. Пам’ятайте про це! Друге завдання цього 
року - Ваше здоров’я. Правильне харчування, ретельно піді-
браний раціон, режим полегшать Ваше життя в цьому році.

Головне завдання цього року для Близнюків - 
навчитися керувати своєю поведінкою, привчити 
себе до стабільності. Це допоможе налагодити 
своє життя і не зіпсує його близьким людям. За-
будьте про свій вічний пошук - це тільки ілюзія; ре-

альне життя проходить повз, і у вас є всі шанси в гонитві за 
своїм ідеалом пропустити саме життя. У цьому році Вам слід 
попрацювати над самоконтролем і почуттям відповідальності. 
Ще одна Ваша задача в цьому році - трохи менше базікати, 
як відомо: “мовчання золото”. Це допоможе Вам зберегти ре-
путацію і не нажити собі ворогів.
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Головне завдання Водоліїв у 2011 році - від-
повідальність і дисципліна. Ці якості допоможуть 
подолати труднощі у справах. Необхідно також 
навчитися справлятися з нападами меланхолії і 
впевнено дивитися в майбутнє. Додасть сил йога 

і дихальна гімнастика. Також у цьому році можуть змінитися 
погляди на деякі речі. Якщо раніше Ви відстоювали певний по-
гляд, тепер він Вам здасться абсурдним. Через таке прозрін-
ня є ймовірність впасти в апатію. Але друзі, кохана людина і 
сім’я повернуть Вас до звичайного ритму життя.

ВОДОЛІЙ
2011 для Риб буде роком успіху та добробу-
ту. Без діла сидіти не доведеться, але справи бу-
дуть необтяжливі і потягнуть за собою непоганий 
результат. Головне – тримати все під контролем. 
Але, Риби завжди зберігають повний порядок у 

своїх справах. У 2011 році Ви не будете відчувати себе само-
тніми: друзі і кохана людина практично весь час будуть поруч. 
Час від часу Ви все ж будете залишатися наодинці із самим 
собою. Завдання року: навчитися відстоювати свої інтереси.

РИБИ
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Найочікуваніше сімейне свято - це Новий 
Рік. Асфальт вкритий  білою  ковдрою, діти лі-
плять велетня-сніговика, а Дід Мороз поспішає 
до кожної домівки з купою подарунків.

За східним календарем кожному року від-
повідає свій символ - тварина. 2011 рік – це рік  
Кота (за китайськими звичаями) або Кролика 
(за японськими).

Незважаючи на різні найменування, рік 
символізує тварин з пухнастою шерстю, які вмі-
ють м'яко падати на свої лапи, тобто уберігати 
себе від небезпеки. За східними переказами - 
це найщасливіший рік Місячного циклу, а люди, 
які народилися цього року - улюбленці долі. 
Символ 2011 року - Кріль (Кіт) - вступить в свої 
права з 03.02.2011 по 22.01.2012. Космічний еле-
мент року – метал.

Кріль надзвичайно боязкий, але, незва-
жаючи на це, він дуже гостинний, цінує до-
машній затишок і красу. Тому в рік Кроля 
частіше запрошуйте до себе друзів і самі від-
відуйте їх. До позитивних якостей Кроля слід 
зарахувати романтичність і відданість. Тому 
шлюби, укладені в 2011 році, обіцяють бути 
особливо вдалими. Крім того, у східних горо-
скопах говориться про те, що в 2011 році щас-
титиме всім, хто має відношення до науки, 
усім фахівцям, які вболівають за свою справу. 
Але слід пам'ятати, що Кролю притаманні не 
тільки позитивні якості. Наприклад, він боязкий. 
Тому багатьом, особливо людям, народженим в 
рік Кроля, може виявитися складним прийма-
ти цього року відповідальні рішення. Крім того, 
Кріль занадто педантичний, він ненавидить 
безлад у речах, справах, думках.

У чому зустрічати Новий 2011? 
Стихія білого Кроля - метал. Тому ідеальне но-
ворічне вбрання має бути кольору металік і 
включати безліч блискучих і металізованих ак-
сесуарів (намисто, сережки, ремінь, персні). На 

одязі вітаються заклепки, 
ланцюги, паєтки, бісер. 
Звісно, якщо у вас немає 
під рукою маскарадного 
костюма зайчика ...

Святковий стіл.
Кріль - веге-

таріанець. Тому на 
новорічному столі 
має бути побільше 
овочів, фруктів і 
особливо зелені (кропу, петрушки, салату, бази-
ліку). Кріль обожнює капусту. Тому, щоб умилос-
тивити його, приготуйте пиріг з капустою або ка-
пустяний салат. Не забудьте і про квашену капусту. 
Китайці приманюють білого Кроля яблуками і 
просом. А ось кролятини на святковому столі 
бути не повинно! Оскільки стихія 2011 білого 
Кроля  метал, для новорічного оформлення 
квартири використовуйте металеві прикраси: 
свічники, канделябри, вази. На ялинку повісьте 
скляні іграшки з металевим напиленням, тради-
ційний «дощик» і блискучу мішуру, підійдуть і 
волоські горіхи, обгорнуті фольгою. На святко-
вому столі розставте фігурки білого Кролика, а 
під ялинку покладіть пучок моркви. Білий Кро-
лик обов'язково це оцінить!

Отже, хай щастить в новому році - році бі-
лого Кроля! 

Íîâèé Ð³ê

Сєркова Лідія, 10-А клас

10-А клас

Ми бажаємо кожній сім‘ї
Процвітання та щедрої долі,
Щоб любові й добра ручаї
Не всихали у душах ніколи.
Зичимо сонця та світлих надій,
Миру й втіхи на кожному кроці,
Також здійснення планів і мрій
У прийдешньому Новому році!


