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Все починаєть-

ся з кохання

Кожна пора у природі чудова,
Вмій її серцем сприймати.
Кожна приваблива і загадкова,
Казкою й дивом багата.
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«…В глибині кожної людини 
є його гарна половина, 

де живе кохання…»
Свято закоханих в нашій країні почали відмічати набагато пізніше, ніж у 

країнах Європи, але з кожним роком воно стає все популярнішим і улюбле-
нішим. 

На сьогоднішній день не кожна людина може повноцінно зрозуміти слова 
«кохання». 

Кохання – це дарунок, воно послане нам Богом для того, щоб з’єднати 
серця закоханих, і ми повинні дорожити ним, оберігати його.

Кохання – це почуття, що не знає собі рівних.
Як добре, що в нашому закладі вже стало гарною традицією 14 лютого, в 

День закоханих проводити шоу-програму «Все починається з кохання». Мета 
одна: виявити розуміння сьогоднішнім юним поколінням найсвятішого почут-
тя на Землі.

Цього року головних учасників святкового шоу було вісім. Десятих облас-
них стало на клас більше, отже, двох юнаків пощастило представляти фізико-
математичному 11-Б.

Дівчата – красуні: Анна, Лілія та дві Ольги, юнаки – гламурний Ілля, улю-
бленці багатьох дівчат Артем і Владислав та ліричний Святослав. 

Ось такі наші учасники.
Впродовж програми ми дізналися, що наші хлопці вже «втрачали реаль-

ність», тобто закохувались, ну, а дівчата стверджували, що краще все-таки, 
нерозділене кохання, а ніж його повна відсутність. 

Хоча і присутнє завжди хвилювання, коли розпочинався блок запитань, 
наші учасники були на висоті: відповідали розважливо, кмітливо, з почуттям 
гумору.

Над представленнями і вітаннями до свята зосереджено і творчо працю-
вали вихователі, педагоги-хореографи, вчитель музики, працівники технічно-
го центру. Хотілось би зазначити, що всі постановки хореографічних номерів 
здійснили самі учні. Похвально!

Представляли себе учасники оригінально, різноманітно і цікаво.
Мене особисто потішили вихованці О.С.Костенко. Вона вперше безпо-

середньо займалася підготовкою і це 
було досить пристойно.

Святослав має всі підстави пиша-
тися, адже представлення його було 
чи не найкращим. Інакше і не могло 
бути. В 11-В багато яскравих, творчих 
особистостей, плюс професійність 
Н.А.Подгорної.

2
ГІМНАЗІЙНЕ ЖИТТЯ

Н. Брояковська

з кохання...Всепочинається
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Весело і жартівливо заспівав Ігор Буряк про свою Ольгу, а Анна, ще одна 
Ольга, Ілля, Владислав та Артем були представлені мовою хореографії.

Вітання до свята від кожного учасника завжди всі чекають, адже вони того 
варті. Цей блок відкрила надзвичайно чарівна і ніжна Ольга. Вона зворушливо 
прочитала поезію безкомпромісної Ліни Костенко і під гучні оплески і вигуки 
«Браво!» залишила сцену. 

Інша Ольга німецькою мовою виконала пісню із репертуару LaFee «Warum?» 
(«Чому?) і зачарувала зал високою сценічною культурою, скромністю і мило-
видністю.

Співочий 11-В і цього разу нікого не розчарував. Впевнена: надовго за-
лишаться в пам’яті «Ромашки спрятались» та «Снег». Святослав та Олена були 
незабутні!

Неможливо було без захоплення спостерігати за Артемом, Владисла-
вом та Юлією під час виконання фрагменту із п’єси «Сірано де Бержерак». 
Т.В.Малявкіна зробила все для того, щоб зі своїми ролями вони впоралися 
блискуче! Продумані кожна інтонація, жести, чітко розставлені акценти. Сло-
вом – молодці!

Артистична елегантна Анна довела, що вона з хореографією на «ти», а в 
своїй композиції – єдина красуня.

Завершив блок вітань до свята закоханих Ілля. Непередбачений, творчий, 
кмітливий, соліст МАЙDAН’Sу. Це – все про нього. Якщо композиція на вірші 
і музику Олександра Пономарьова «Я люблю тільки тебе» була спрямована 
конкретній особі, то своїм виконанням він довів: це – дійсно так! Всі присутні 
були у захваті.

Доречним у шоу-програмі був виступ шестикласників. Їх «Перші кроки у 
коханні» нікого не залишили байдужими. Люб’язно погодилися також взяти 
участь у нашому святі студенти мистецького факультету КДПУ імені Володи-
мира Винниченка Єдуард Вітошинський та Тетяна Яковенко.

Едуард на нашій сцені був вперше. Спокійний, урівноважений. Італійською 
заспівав «Per te» («Для тебе»). Його оксамитовий ліричний баритон звучав 
впевнено і проникливо, а ніжна, неперевершена Таня Яковенко, як завжди, 
змусила затамувати подих і насолоджуватись її чарівним співом. Ми всі їм 
дуже вдячні. 

На закінчення гарні слова сказав директор облкомплексу, народний ар-
тист України, професор А.Є.Коротков. 

Під урочисту музику всі учасники отримали традиційні пироги, червоні 
троянди та сувеніри.

Отже, свято пройшло блискавично і 
хочеться, щоб ми всі пам’ятали: 

«Любов – не кара, але й не гра,
Вона не квітка, що зів’яне швидко.
Любов – це дар. І Бог сам вибира,
Хто заслужив оце пізнати диво.»
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4 лютого 2011 у всьому світі пройшов 
Всесвітній день боротьби проти раку. З ме-
тою підвищити обізнаність про рак, методи 
запобігання хворобі, профілактику і лікуван-
ня цього захворювання у 10-Г класі була про-
ведена інформаційна хвилина на тему «Рак 
також можна попередити».

Наразі проблема раку – найважливіша 
і найбільш актуальна проблема охорони 
здоров’я України. Злоякісні пухлини залиша-
ються однією з основних причин смертності 
в усьому світі (щорічно більше 12 мільйонів 
людей в світі отримують діагноз «рак» і 7,6 
мільйонів – вмирають від цієї хвороби.), в т.ч. 
і в Україні –  82519 випадків. Ризик захворіти 

на рак в Україні має кожен третій чоловік та 
кожна п’ята жінка, до 30 % хворих – це особи 
працездатного віку. На обліку онкологічних 
установ перебуває близько 1 мільйона хво-
рих, щорічно реєструється понад 160 тисяч 
нових випадків раку (470 випадків щодня). За 
прогнозами, до 2020 року рівень захворюва-
ності на злоякісні новоутворення в країні до-
сягне 180 тисяч нових випадків, тобто збіль-
шиться на 15%.

Всесвітній фонд вивчення раку рекомен-
дує наступні заходи для зниження ризику за-
хворювання на рак:

Скоротити кількість жиру в раціоні, •	
частка якого не повинна перевищувати 30%  
від добової калорійності.

Збільшити споживання фруктів, ово-•	
чів та зернобобових продуктів.

Зменшити споживання маринадів, •	
копченої, смаженої та консервованої їжі.

Виключити споживання алкогольних •	
напоїв.

Редколегія 10-Г класу

Всесвiтнiй 
день боротьби
проти раку
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Протягом тижня (з 30 січня по 4 
лютого) у нашій гімназії проходив тиждень 
англійської мови. Долучився до дійства і 7 
клас. Учні підготували святкову програму, 
що проходила у вигляді телевипуску новин 
на каналі ВВС. Телеведучою була Валерія 
Кудрявцева. «Телеглядачі» подорожували 
різними країнами світу: поринули у світ 
культури Китаю, переглянувши прекрасний 
танець, побували у Бразилії, взявши участь 
у святковому карнавалі, а ще потрапили 
до США, де побачили церемонію 
нагородження премією «Греммі». 

На наше свято завітали зірки 
американської естради: Селена Гомес 
(Анна Добровольська) і Майкл Джексон 
(Віта Кучер).

А повернутися у 70-ті нам допомогли 
Валерія Варивода, Єлизавета Мілентій 
та Марина Романюк, виконавши пісню із 
репертуару гурту «АВВА». 

Учні класу також розіграли сценки 
«Червона Шапочка» і «День народження 
Віслюка».

Сподіваємося, наше свято сподобалося 
усім присутнім!

Кожен урок зарубіжної літератури для нас – каз-
ка, що розпочинається звичайною темою уроку, а за-
кінчується мандрівкою у світ фантазій та мрій. Урок, 
про який я хочу повідати, – не виняток! Готуючись до 
нього, восьмикласники провели багато часу за пошу-
ковою роботою, і їхні старання не були марними! Від-
критий урок пройшов бездоганно. 

На урок завітала Валентина Єфремівна, яку при-
ємно вразив інформаційно насичений діалог між 
учнями. Восьмикласники отримали прекрасну мож-
ливість переглянути фільм про відомого перського 
філософа Омара Хайяма. Адже, творчість Омара Ха-
йяма – тема цього цікавого уроку. 

Повне ім’я великого генія – Гіяс Ад-Дін Абу-ль-
Фатх Омар ібн Ібрахим. Народився він далекого 1048 
року в селі Хорасан біля міста Нішапур. Його батько 
був небагатим ремісником, який усе життя займався 
виготовленням наметів.

Митець подорожував світом у пошуках натхнен-
ня та ідей. І сьогодні Омар Хайям відомий усім як ве-
ликий філософ, математик, астроном і в той же час 
неперевершений романтик. 

Біографічні відомості про поета нечисленні й 
уривчасті. А кожне письмове свідоцтво про його жит-
тя і творчість – безцінне. Адже, саме Омар Хайям – ав-
тор ряду поетичних збірок, які й донині захоплюють 
своєю глибиною і напівміфічним змістом… Та й саме 
життя геніального поета насичене міфами і легенда-
ми. Сьогодні навіть неможливо визначити, скільки 
віршів дійсно написані рукою Хайяма, а скільки – по-
слідовниками під його іменем.

Очевидно лише те, що Омар Хайям – справжній 
геній, поезія якого, суголосна з ритмом людських сер-
дець! Тому ми пропонуємо всім дізнатися та позна-
йомитись ближче з Омаром Хайямом, як зробили це 
восьмикласники!

Казковий урок
зарубіжної літератури

Анна Гавриленко, учениця 8 класу
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Голокосттрагедія ХХ століття
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Свято
Водохрещі

ЦІКАВО ЗНАТИ

Формування
української

народності

День пам'яті жертв Голокосту (пересліду-
вання і масове знищення євреїв у Німеччині під 
час Другої світової війни) відзначається 27 січня 
в багатьох країнах. Дату оголосили пам'ятною 
за рішенням Генеральної Асамблеї ООН. Вона 
приурочена до річниці звільнення солдатами 
Червоної Армії в'язнів концентраційного табору 
Аушвіц, де було страчено майже три мільйони 
людей.

Впродовж 1941-1945 рр. десятки тисяч єв-
реїв, (дорослі і похилого віку, жінки і діти) йшли 
до зазначеного місця, де їм було наказано скла-
дати продукти в один бік, речі – в інший. По-
грабовані, роздягнуті, побиті 
та приречені на смерть люди, 
йшли далі по схилах вели-
чезних виритих ям. Це був їх 
останній шлях. Потім – тільки 
кулі. 

Під час нацистського Го-
локосту було вбито мільйони 
людей на великому географіч-
ному просторі. З цією метою в 
багатьох країнах Європи було 
збудовано табори смерті, де 
запроваджувалася система ви-
нищення людей. Характерним 

було використання псевдонаукових теорій про 
неповноцінність чи недорозвиненість певних 
груп людей, які й підлягали знищенню.

Поширеною була теорія так званого «соці-
ального дарвінізму», яка стверджувала, що ви-
нищування людей було продовженням теорії 
еволюції Дарвіна. Стверджувалося, що сильні 
народи природно прагнуть знищувати непов-
ноцінні раси, які мають зникнути і поступитися 
життєвим простором. Застосовувались нові на 
той час методи знищення, зокрема, хімічні та 
механічні засоби вбивства людей (крематорії, 
рахувальні машини з перфокартами для обліку 
кількості знищених). Надзвичайна жорстокість 
– використання полонених для медичних екс-
периментів та тортур. 

Голокост – це страшна трагедія не тільки 
ХХ століття, а й усієї історії людства. Її вивчення 

дає можливість зрозуміти дже-
рела походження упереджень, 
расизму, стереотипів, допома-
гає осягнути загальнолюдські 
цінності, заохочує до толерант-
ності у суспільстві.

Людству потрібно усвідоми-
ти той факт, що маніпулювання 
расовою теорією та зловживан-
ня владою для вирішення яки-
хось соціально-економічних 
проблем тягне за собою вели-
чезну відповідальність.

Гарасько Ірина, 10-В клас

Зимове диво
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Наприкінці січня в нашому класі сталася 
надзвичайна подія. Якось на одному з уроків 
ми побачили метелика. Спочатку всі подумали, 
що він просто до нас залетів. Але звідки? За 
вікном люта зима. Та незабаром таємницю 
було розгадано: під листочками однієї з квіток 
знайшовся кокон та стало зрозумілим, що 
метелик народився в нашому класі. Вражені 
небувалим дивом ми захотіли дізнатися, що 
це за метелик, якого він виду. Переглянувши 
журнали, енциклопедії, статті та малюнки 
в Інтернеті, ми з’ясували, що цей метелик 
відноситься до виду Папілій Махаон. Це широко 
поширений вид, що населяє майже всю Європу. 
Не літає лише в Ірландії та Англії. Метеликів 
махаона можна побачити в травні, червні та 
липні, іноді й у вересні на польових дорогах, 
узліссях, лугах, в садах і на клумбах у міських 
парках. Яким же було наше здивування, коли 
посеред морозної зими сталося таке диво! Ми 
і ймення для нашого улюбленця вигадали – Іня 
(на честь студентки-практикантки – Інни, яка 

стрибає на заняттях, як метелик). Не забували 
й підгодовувати пустуна солодкою водою. Ми 
із захватом спостерігали за ним. Було дуже 
смішно, коли Іня літав під час уроків, сідав на 
парти, ніби вчився з нами. Разом із метеликом 
до нашого класу прийшло тепло і завітала 
весна. Усі брали Іню на руки – це він полюбляв 
найбільше. Та, на жаль, життя метелика дуже 
коротке!.. Іня був не просто дивиною. Він став 
нашим другом та розрадою.

Згадки про чудові змахи крилами, перший 
несміливий політ п’ятикласники і досі згадують 
та навряд чи забудуть це унікальне та дивне 
створіння… 

Зимове диво
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Віра. Слово знайоме всім. Мабуть, не один 
раз вона тебе рятувала. Коли хотілося здатися, 
впасти, кинути все напризволяще і забути, ця 
Добра Пані все ж знаходила відгук у твоєму сер-
ці. І ти раптом змінювався: нові ідеї, нові люди, 
нове натхнення…

Авраам Лінкольн  колись сказав слова, які 
згадує тепер весь світ. Вони стали натхненням 
багатьох людей: “Якщо хочеш досягти успіху, ти 
повинен вірити в себе навіть тоді, коли в тебе 
вже ніхто не вірить”. 

Що ж це таке – віра? У тлумачному словнич-
ку читаємо: «Віра – упевненість у чомусь, у здій-
сненні чого-небудь». Отже, ключовим поняттям 
є «впевненість». Той же тлумачний словничок 
говорить: «Приймати на віру — вірити в що-
небудь без доказів». Золоті слова! Але інколи 
буває дуже тяжко слухати розмови людей про 
те, які вони “безталанні”, чи про те, що у них 
ніколи нічого не виходить. У душі починають 
рости сумніви, гасне вогонь життя… Чи легко 
бути впевненим у собі? Психологи стверджу-
ють, що різні люди оцінюють себе по-різному. 
Одні - позитивно, інші - негативно.

Як же сформувати позитивне уявлення про 

себе. Максвелл Мольц рекомендує для цього 
використовувати позитивне мислення. Суть 
його полягає в тому, щоб з одного боку зміню-
вати позитивний образ власного «Я» під впли-
вом вдалих вчинків, а з іншого –  не дати йому 
зруйнуватися в разі невдачі. Справжній щаслив-
чик навіть після катастрофічного провалу ніко-
ли не скаже собі: «Провал відбувся тому, що я 
– невдаха». Швидше він подумає, що невдача 
- наслідок якихось прорахунків, які наступного 
разу обов'язково потрібно передбачити. Тільки 
за такого ставлення до себе й до своїх дій пси-
хологічний образ «Я» може позитивно впли-
вати на «Я» природне. Успіхи підкріплюють 
дух людини, невдачі виконують корегувальну 
функцію. 

Людина з позитивним мисленням досить 
добре підготовлена до життєвих випробувань, 
звичайно упевнено дивиться в майбутнє. Вона 
об'єктивно оцінює себе і свої можливості. Це – 
оптиміст, який завжди досягає поставленої мети. 
Він щиро вірить в успіх. І в цьому вся справа! 
Налаштована на перемогу підсвідомість лише 
виконує закладену в неї програму. Такі люди, 
як правило, щасливі: вони легко переживають 
невдачі, всією душею радіють успіхам і надійно 
захищені від невротичних захворювань.

Варто лиш вірити в себе, йти незважаючи ні 
на що.  Віра в себе – таїна життєвих успіхів! Тож, 
вперед, до мрії!

Таїна життєвих 
успіхів

Редколегія 11-В класу


