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Лист Миколаю

Хай Новий рік ввійде, як казка,
У Вашу затишну оселю,

Й наповниться вона теплом і ласкою,
Достаток килимом простелиться.
Зоря Різдва, мов світло ліхтаря,

Нехай веде Вас до Христа,
І у Вашім домі хай царять
Здоров’я, радість, доброта!
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Любий Миколаю! Сподіваюсь, що ти 
прочитаєш цього листа. 

Думаю, що немає такої людини, яка в 
дитинстві не вірила б у тебе, Діда Мороза чи 
інших, як кажуть, казкових героїв. Але вважаю, 
що ти – не вигаданий, а справжній. На жаль, 
подорослішавши, усі починають довіряти 
науковим теоріям більше, ніж власній інтуїції. 
Тому люди думають, що тебе не існує. Та є 
дорослі, які підтримують у нас, дітях, віру в 
чудеса. 

Хоч я сам ще дитина і не пізнав і найменшої 
частки величезного всесвіту, та знаю, що в 
далекому майбутньому буду підтримувати 
традиції: розповідатиму своїм дітям, що 
дарунки, які змушують радіти та посміхатись, 
приносиш ти, Миколаю. А мої діти в свою 
чергу передаватимуть наступним поколінням 
впевненість у тому, що за хорошу поведінку 
можна отримати подаруночок, а за погану – 
лозинку. 

Багато дітей в усьому світі пишуть тобі, 
Миколаю, і просять іграшки, книжки, телефони, 
комп‘ютери, гроші… Я ж хочу, щоб мої батьки, усі 
рідні та близькі мені люди, якими б вони не були 
протягом року, залишалися завжди здоровими! 
Ну, а якщо випаде нагода порадувати мене ще 
трішечки, то принеси, будь ласка, ковзани.

Тобі, напевно, хочеться дізнатися про мене, 
як я поводжусь. Так от: я – високий, трохи 
худорлявий та захоплений вивченням історії 
хлопець. Іноді, правда, буваю нетерплячим. 
Тому, чесно кажучи, проблеми з поведінкою 
протягом року все ж таки мав. Але я виправився! 
Чесно!

Думаю, допоможеш усім, хто звертається 
до тебе. Вірю, що і я отримаю подаруночок 
(хоча б малесенький). Адже впевнений, що ти, 
Миколаю, любиш усіх нас, твоїх дітей, скільки 
років нам не було б. 

Лист Миколаю

З повагою
Заворітній Іван,  учень 5 класу

Святкування 
Нового року
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Ось і настав довгоочікуваний грудень – 
перший місяць зими та останній у році. Але 
гімназисти мають безліч справ, адже всі напо-
легливо готуються до неперевершеного фе-
єричного дійства. Новий рік − найзагадковіше 
свято, що відкриває нам світ добрих казок. До-
вірливі малюки, діловиті підлітки, серйозні до-
рослі − усі рахують хвилини до настання свята. 
Метушливі японці, стримані англійці, гарячі фіни 
й витончені французи − усі зустрічають Новий 
рік, чекаючи на Діда Мороза, Санта Клауса і Юля 
Томтена, загадують бажання і дарують подарунки. 
Ось кілька цікавих фактів про святкування Но-
вого року у світі. 

Найпершими - на 10 годин раніше за нас •	
- зустрічають Новий рік мешканці Чукотки. Між 
двома островами, які знаходяться на Півночі 
(Ратманова і Крузенштерна),  лише 4 км. Та саме 
тут проходить міжнародна лінія зміни дат. Тому 
на острові Крузенштерна Новий рік зустрічають 
на добу раніше. 

А в ескімосів початок року залежить від •	
того, коли випаде перший сніг.

У Румунії запікають у новорічний пи-•	
ріг різні кумедні дрібниці: перчинки, монетки, 

намистинки, каблучки тощо. Той, хто знайде 
сюрприз, може розраховувати на щастя в ново-
му році.

У новорічну ніч японські діти ховають під •	
подушку картинку із зображенням вітрильни-
ка, на якому пливуть сім казкових чарівників-
захисників щастя. Японці вважають, що зустрі-
чати Новий рік потрібно у новому одязі. Вони 
впевнені, що це принесе здоров'я. 

Баббо Натале - італійський Дід Мороз. •	
У цій країні вважають, що рік треба починати, 
звільнившись від усього старого, недоброго. 
Тому в новорічну ніч прийнято викидати з ві-
кон старі речі. Це символізує позбавлення від 
усього поганого, що було в минулому році. Тре-
ба бути дуже обережним, ідучи вулицями, щоб 
на голову тобі не впав горщик або солом'яний 
стілець.

Французи прикрашають стіл кількома •	
квітами омели. Великий букет має звисати з 
люстри в їдальні. Вважається, що це дає привід 
обнятися. Така приємна церемонія має і весь рік 
зробити приємним. У виноробів Франції існує 
повір'я: вино — жива істота, і воно ображаєть-
ся, коли про нього забувають. Тому в новорічну 
ніч дбайливий господар обов'язково відвідує 
свій підвал і тричі стукає у кожну бочку.

З Новим роком, любі гімназисти! Загадуйте 
бажання, і вони обов'язково здійсняться. По-
трібно тільки повірити у диво!

Святкування 
Нового року

Редколегія 10-В класу
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Була у молоді ще одна забава – ворожін-
ня. Зазвичай ворожили дівчата на судженого-
рядженого, але й хлопці шукали долю у грі-
ворожінні на коржах.

Ворожіння здавна було поширеним яви-
щем, а в період календарних свят (від Різдва до 
Водохреща) ставало масовим. Воно сягає коре-
нями язичницьких часів, коли кожен по-своєму 
спілкувався з природою, вірячи в те, що і сон-
це, і місяць, і зорі сприятимуть долі, якщо гарно 
попросити. Та й краса природи сприяла виник-
ненню своєрідних обрядів.

Молодіжні ворожіння – здебільшого дівочі 
– стосувалися майбутнього кохання. Так, на Рів-
ненщині на Щедрий вечір дівчата обов’язково 
пекли млинці, потім хапали перший і крадько-
ма вибігали на вулицю й слухали: з якого боку 
загавкає собака – туди й заміж вийдуть.

 Наш край повен загадок та див. Кожна тра-
диція зберігає відгомін  минувшини. Тож, не за-
бувайте і ви старовинні  обряди. Вони – частина 
нашої історії!

  

Кожна людина повинна знати та поважати 
традиції свого краю. Золота пшениця, батько 
Дніпро. Це - наше коріння  і наша гордість. У 
спадок від пращурів нам залишилось багато 
цікавих традицій: ворожіння, колядування, ще-
дрування… 

13 січня на Маланку або ж на Щедрий вечір, 
який передував початку нового року за старим 
календарем, українці накривали щедрий стіл зі 
скоромними стравами, водили «козу» і ворожи-
ли. 

Коза за давніми язичницькими вірування-
ми символізувала багатство і щедрі врожаї, що 
особливо цінувалися в хліборобській Україні. 
Хтось одягав кожух навиворіт і представляв со-
бою «козу». Господарі також брали участь у ве-
селому дійстві.

4
Розвиток комп’ютерної
залежності підлітків

ЦІКАВО ЗНАТИ

Зимові
традиції українців

Сєркова Лідія,
11-А клас
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Минулого тижня нашу гімназію відвіда-
ла делегація з Польщі. Нам, учням 10-Б класу, 
було дуже цікаво познаймитися з однолітками 
з іншої країни, дізнатися про них більше. Хоча у 
наших гостей була дуже насичена програма, та 
поспілкуватися з ними все ж вдалося. Діти роз-
повіли нам дуже багато цікавого про своє жит-
тя, заняття у їхніх школах, дозвілля. Учні нашого 
класу та старшокласники з Польщі малювали 
ідеальне місто, яким ми його уявляємо, а потім 
детально про нього розповідали. Також ми об-
мінялися номерами телефонів та контактами у 
соціальних мережах. 

Було у нас і чаювання, на якому гості по-
ділилися своїми враженнями про наше міс-
то та навчальний заклад, які їм, до речі, дуже 
сподобалися. Побачити гімназію зі світлими 
просторими класами, сучасним обладнанням, 
тренажерним залом,  учнів, які прагнуть отри-
мати глибокі знання і весь свій час присвячують 
навчанню, стало для них справжньою несподі-
ванкою. Вразив виступом ансамбль «Пролісок», 
який просто зачарував майстерним виконанням 
та щирістю емоцій. У знак подяки переможців 
конкурсу «Що я знаю про Нижню Сілезію» було 
запрошено до Польщі.

Зверніть увагу, якою прекрасною є наша 
земля... Але її  обличчя під впливом діяльності 
людини постійно змінюється. Що ж чекає на 
нас через 10, 20, 50 років? Що ми залишимо 
нашим нащадкам? 

Над цим питанням замислилися учні 6 
класу під час учнівської конференції, яка 
пройшла в межах краєзнавчого проекту. 
Тому в своїх доповідях учні відзначили, що 
Кіровоградщина відома залишками земляних 
валів фортеці святої Єлизавети, пам'ятниками 
архітектури ХІХ—ХХ століть, заповідником 
«Хутір Надія», дендрологічними пам’ятками 
природи «Веселі Боковеньки» і Чорний ліс, 
дохристиянським капищем Монастирище 
та багатьма іншими пам'ятками, більшість із 
яких включено до екскурсійних маршрутів 
Кіровоградщиною.

Прослухавши доповіді, учні обговорили 
можливі шляхи збереження природи 
та культурних надбань для прийдешніх 
поколінь.

Білодідова Наталія, 
10-Б клас

Враження від візиту
ЩО МИ ЗАЛИШИМО 

НАЩАДКАМ?
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Свято
Водохрещі

ОСОБЛИВА ДУМКА

Кіровоградщина –  батьківщина профе-
сійного національного театру. І в цьому – уні-
кальність нашого краю, його першорядність в 
історії країни. Засновником професійного теа-
тру, як відомо, був Марко Лукич Кропивниць-
кий. Разом з ним працювали М. Заньковецька 
(її дебют відбувся саме на єлисаветградській 
сцені), М.Старицький, за висловом О.Гончара, 
«женьшеневий кущ» Тобілевичів, Г. Затиркевич-
Карпинська, М. Лисенко, П.Ніщинський та інші. 
І.Франко писав, що ця трупа «робила фурор і не 
тільки по українських містах».

Справу свого земляка М.Л.Кропивницького 
нині успішно продовжують його спадкоєм-
ці. Надзвичайно плідним було і залишається 
освоєння  сучасним колективом театру кра-
щих зразків української та світової класики.  І 
сьогодні в його репертуарі “Ревізор” М.Гоголя, 
“Чмир” М.Кропивницького, “Тепленьке місце” 
О.Островського, “Лис Микита” І.Франка, “Рес-
публіка на колесах” Я.Мамонтова, “Гайдамаки” 
Т.Шевченка та інші. Театр плідно працює з авто-
рами різних країн.  За весь час існування понад 
сто режисерів працювали на священній сцені ко-
рифеїв. За роки незалежності театр взяв участь 
майже у тридцяти престижних фестивалях: тіль-
ки за останні п’ять років – у Московському Між-
народному фестивалі  “Слов’янський вінець”, 
двічі у Всеукраїнських фестивалях “В гостях у 
Гоголя”, “Вересневе небо – дітям України”,VІІ 
Міжнародному фестивалі моновистав “Відлун-
ня” та інших. Також щороку театр запрошує на 

Всеукраїнський фестиваль “Вересневі самоцві-
ти”, в якому беруть участь провідні артистичні 
колективи країни. Цей фестиваль завжди роз-
починається у “столиці української драматургії” 
– на Хуторі “Надія”.  

За свою багаторічну історію театр пережив 
немало бід: революції, війни, тотальні репресії 
з боку радянської влади. Та ніколи він не закри-
вав своїх дверей для відвідувачів. 

Але зараз ми дуже переймаємось до-
лею Академічного Кіровоградського об-
ласного музично-драматичного театру 
ім. М. Кропивницького, який  вимушено перебу-
ває на реконструкції. Зала потребує невідклад-
ного ремонту. Театромани мріють про повер-
нення первісного вигляду зали, професіонали 
вимагають реконструкції сцени, архітектори 
воліли б досягти більш органічного поєднання 
сучасного та класичного в дизайні фасаду те-
атру...

Сподіваємось, що все владнається, і нові 
покоління глядачів матимуть змогу приходити 
до відновленого, вічно живого та любого наро-
дові театру!

КIровоградський театр: 
минуле та сучаснIсть

Сметанська Тетяна, 
11-В клас
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Народність — це історична форма 
спільності людей, що утворюється з племен, 
передує нації і ґрунтується на спільності мови, 
території, економічних зв’язків, культури. 
Відомо, що питання виникнення української 
народності, перетворення її у націю завжди 
цікавило науковців. Спробували дослідити це 
питання й учні 7 класу. 

6 грудня ми провели відкритий захід на 
тему «Формування української народності». 
Гостями нашого свята були учні 6 класу, які 
брали активну участь у дискусії, чи є перехід від 
язичництва до християнства прогресом. 

Згадали ми, і що таке етнос, його 
форми, повторили визначення понять 
«міфологія», «пантеон богів» давніх слов‘ян. 
Також переглянули презентації про основні 
українські обряди, спробували порівняти свята 
дохристиянської та християнської Київської 
Русі.

Слов’янська культура  –  багата й  неповторна, 
і ми повинні цінувати її.

Формування
української

народності

Редколегія 7 класу

У перший день зими 8 клас долучився 
до Всесвітнього дня боротьби зі СНІДом. 
До нас із лекцією завітали представники 
Кіровоградського міського центру соціальних 
служб для сім’ї, дітей та молоді Пісарєва Тетяна 
Миколаївна і Скубиш Оксана Василівна. Вони 
докладно пояснили нам відмінності між ВІЛ-
інфекцією та СНІДом; як СНІД розвивається 
після проникнення в організм ВІЛу; шляхи 
передачі та методи лікування ВІЛу. Також ми 
дізналися деякі факти з історії цієї хвороби. 
Виявляється, СНІД – одна з найбільших 
проблем ХХІ століття. 

Перше повідомлення про ВІЛ з’явилося 
в 1981 році. З 1987 по 2009 рік в Україні 
зареєстровано 149633 особи з діагнозом ВІЛ-
інфекція та 28646 осіб хворих на СНІД. За 
цей час від СНІДу померло 16259 осіб. Таким 
чином, щодня  в Україні зазнають інфікування 
50–52 особи, і помирає 6–8 осіб. 

З лекції ми отримали для себе багато 
важливої інформації, котра може захистити 
нас у майбутньому. Адже в житті не буває 
дрібниць. Усе, чому нас навчають, стане 
в нагоді у дорослому самостійному житті. 
Тому ця інформація допоможе вберегтись 
від ураження «чумою ХХІ століття» в 
майбутньому! 

Крім того важливо засвоїти основні 
правила безпеки життєдіяльності. Безпеки 
як фізіологічної, так і психологічної. Варто 
знати, що навіть звичайне дотримання вимог 
особистої гігієни може захистити нас від 
багатьох захворювань. 

Фізіологічна та
психологічна безпека

Гавриленко Анна, 
8 клас
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Так хто ж такий 
«Герой»?

У 2012  році Козеро-
ги повинні керуватися 
принципами економії 
і планування. Успіхи в 

кар’єрі почнуться тільки в жов-
тні, а до цього не варто споку-
шатися принадними пропозиці-
ями. У романтичних стосунках 
Козерогів також чекають зміни.

ОВЕН ТЕЛЕЦЬ

РАК

СТРІЛЕЦЬТЕРЕЗИ СКОРПІОН

ЛЕВ ДІВА

БЛИЗНЮКИ

РИБИВОДОЛІЙКОЗЕРІГ
2012 рік передрікає 
стабільні прибутки. До 
осені Водоліям дове-
деться виявити немало 

сил і терпіння, щоб налагодити 
стосунки в особистому житті. 
Любовні успіхи чергуватимуть-
ся зі сварками і неприємними 
ситуаціями.

2012 рік принесе Ри-
бам  полегшення. Адже 
2011 рік був для них 
дуже важким і виснаж-

ливим. Усі починання Риб бу-
дуть успішними. Особисте жит-
тя у них буде багате на  яскраві  
події. 

2012 рік обіцяє Овнам 
кар’єрний ріст і фінан-
сове благополуччя. Але 
тільки за умови, якщо 

вони наполегливо працювати-
муть. Удача посміхнеться їм в 
квітні-травні, а ось в листопаді і 
другій половині грудня потрібно 
бути обережним у фінансових 
питаннях.

2012 рік не дасть мож-
ливості підкорювати 
службові вершини. 
Можливо, їм доведеться 

змінити роботу або переквалі-
фіковуватися. Усе це стане запо-
рукою для майбутніх успіхів. А 
ось з фінансами у Тельців жод-
них проблем не буде. Цього року 
вони можуть отримати великий 
грошовий прибуток або спадок.

Цей рік не обіцяє 
Близнюкам великих 
успіхів. Кар’єрний ріст і 
прибутки у них будуть, 

але незначні. Найскладніший 
час для кар’єрного росту – друга 
половина серпня. Серпень і ве-
ресень Близнюкам краще при-
святити сімейним справам. 

2012 рік буде вдалим 
у фінансовому плані і 
в кар’єрному зростан-
ні. Прибутки упевнено 

ростимуть. А в другій половині 
року чекайте успіхів і в кар’єрі. 
Навіть нове місце роботи при-
несе блискучі результати.

У першій половині 
2012 року не варто по-
чинати ніяких серйоз-
них справ. Цей період 

несприятливий для кар’єри і 
вирішення грошових питань. 
Починаючи з другої половини 
року, для Левів почнеться смуга 
везіння. Кар’єра піде вгору, все 
досягатиметься досить легко. 

2012 рік буде вдалим 
для людей, що народи-
лися під знаком Діви. 
Нестачі коштів Діви не 

відчуватимуть. У той же час Ді-
вам не варто бути марнотрат-
ними, вірогідність крадіжок і 
обману цього року зростає. У 
професійній сфері Дів також че-
кають позитивні зміни.

У 2012 році Терезам 
не варто сильно на-
пружуватися. Прийшов 
час збирати плоди. Але 

у рік Чорного Дракона Терезам 
краще виявити обережність в 
усьому.

2012 рік для Скорпіо-
нів буде невдалим для 
кар’єрного зростання. 
А успіх у фінансових 

справах чекає тільки за умови 
наполегливої праці.

2012 рік принесе 
Стрільцям  небувалий 
успіх на роботі. Вони 
посилено працювати-

муть і досягнуть великих успіхів 
в професійний сфері. Фінансові 
прибутки цілком стабільні впро-
довж усього року.
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