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Хай Новий рік з добром до Вас прийде,
Здоров’я, сміх і радість принесе,

Різдво з колядою хай завітає,
Щастям безмежним Вас благословляє!
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Гарасько І., 11-Б кл.

У 11-Б класі було 
проведено відкритий 
урок, присвячений 
р о з в ’ я з у в а н н ю 
задач з параметром. 
Учні мали змогу не 
лише повторити 
загальні поняття, 
що стосуються цієї 
теми, а й побачити на 
практиці, які труднощі 
можуть виникнути, 
наприклад, при 

зчитуванні інформації із графіка. Урок був 
побудований за таким принципом: клас 
поділено на чотири команди, у кожній з 
яких визначено лідера і того, хто записує 
досягнення своїх товаришів. «Теоретичний 
марафон» дозволив узагальнити знання і ще 
раз усвідомити такі важливі речі, як, скажімо, 
перетворення графіків або метод областей. 
Цікава презентація, що містила надзвичайно 
потрібні яскраві малюнки до кожної із задач, 
доповнювала концепцію уроку і була своєрідним 
орієнтиром для учнів і вчителя. Під час захисту 
своїх задач (рівняння, нерівність, система 
– відповідно до завдання) учні проявили 
неабияку кмітливість. Слід зазначити, що під 
час розповіді було використано комп’ютерні 
технології, щоб показати, скільки перетинів 
матиме графік із прямою, що рухається вздовж 
параметричної осі. Отримані на уроці знання 
стануть у нагоді для здачі державного екзамену 
та ЗНО. 

Фінальним етапом природничо-матема-

тичного тижня між збірними командами учнів 

10 – 11-х класів стала надзвичайно цікава 

гра, що має не менш вражаючу назву – «ПМ-

Еврика». У ній брали участь дві команди, які не 

лише відповідали на досить-таки складні запи-

тання, а й чесно і достойно змагались за звання 

кращої. Звичайно, справедливість встановлю-

вало високоповажне журі, якому, на мою думку, 

було дуже складно, адже гравці боролися завзя-

то і намагалися знайти відповідь на найсклад-

ніші запитання конкурсної програми. Під час 

першого туру командам давали три підказки, і 

від кількості використаних підказок залежала 

кількість отриманих балів. Найцікавішим було 

те, що учасники пропонували найрізноманітні-

ші варіанти, які іноді були взагалі не пов’язані 

з правильною відповіддю. Другий тур був ще 

складнішим. За традицією, останні запитання 

були пов’язані з дослідженнями в ЦЕРН. Тут наші 

юні фізики і математики проявили неабияку 

кмітливість і впорались із поставленими за-

вданнями. Ми вдячні за цікаву конкурсну про-

граму і сподіваємось, що незабаром знову змо-

жемо позмагатись і дізнатись багато нового.

Відкритий урок з 
алгебри

Гра «ПМ-Еврика»

Гарасько І., 11-Б кл.



ГРУДЕНЬ 2012

освітніх установах, зокрема, була вченим 
секретарем обласної наукової бібліотеки. 
Створила і очолює літоб’єднання «Євшан».

Член Національної спілки письменників 
України з 2002 року. Крім роботи «за 
прямим призначенням», поетеса-степовичка 
«знаменита» ще й тим, що невтомно 
популяризує досягнення творчих людей. То 
до Знам’янки їде, віднайшовши там «таланти», 

які соромляться самі показати себе 
широкому загалу, то в Олександрії 
пробує скликати велелюдні творчі 
зібрання… Та найвідданіше залюблена 
Антоніна Михайлівна у Долинський 
район. І саме вона ініціювала там 
організацію творчого об’єднання 
«Сузір’я Долинщини». Усіляко 
популяризує їх і на теренах всієї 
Кіровоградщини, а то й далі. Отож з 
повним правом її можна називати 
берегинею нашої культури. Разом 
з тим вона й «мати» об’єднання 
«Сузір’я Долинщини», оскільки була 

ініціатором і, певною мірою, генератором його 
створення.

Учням нашого класу сподобалися поезії 
Антоніни Корінь в авторському виконанні, пісні 
композитора Андрія Шульги на вірші поетеси, 
об’єднані темою весни, мистецтва, кохання. 
Гімназисти дізнавались про світ творчої 
людини, диво народження вірша та пісні.

Ми із задоволенням ще раз зустрінемося із 
поетесою.

3
ГІМНАЗІЙНЕ ЖИТТЯ

Доля подарувала нам щасливу 
можливість народитися і жити в 
одному з найчудовіших куточків 
української землі. «Степовою 
Елладою» назвав Кіровоградщину 
наш земляк - поет Євген Маланюк. 
Наша земля дала класичній літературі 
Володимира Винниченка, Юрія 
Яновського, Арсенія Тарковського та 
багатьох інших видатних постатей.

У листопаді учні 7 класу вкотре 
завітали до Кіровоградського 
міського літературно-меморіального 
музею І. К. Карпенка-Карого на зустріч 
з  членом Національної спілки письменників 
України, лауреатом обласної літературної 
премії ім. Є.Маланюка поетесою Антоніною 
Корінь.

Н а р о д и л а с я 
поетеса 6 серпня 
1948 року в селі 
Софіївка Щорського 
району Чернігівської 
області. Закінчила 
б і б л і о т е ч н и й 
факультет Хар- 
ківського держав-
ного інституту 
культури. Більшу 
частину свого життя, 
професійного і 
творчого, провела 
у Кіровограді. Пра-
цювала в різних 

Дивоцвіт поетичного світу  
Антоніни Корінь

А ти мені і мати, і сестра,
і екстрасенс, і зорепаду грона.

Ти — моє пекло і пекельний рай,
хистка моя держава безборонна.

Я — піддана, я віддана тобі:
не зраджу, не втомлюся, не покину.

З тобою я стійка у боротьбі,
поезіє, з тобою і загину...

Канцедал Д., 7 клас
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День проминув швидко. 
Уроки, танці, додаткові 
заняття — вже вечір. А ще 
потрібно подумати над 
письмовим завданням з 
української літератури. 
Ми завершили розгляд 
теми “Творчість Тараса 
Шевченка”, і тепер, як 
“заключний акорд”, потрібно 
виконати творче завдання. 

Про що ж писати? Яку проблему 
обрати? Кожного року (з першого класу, а 
вірші ще в дитячому садку!) ми вивчаємо 
все нові факти з життя цього талановитого 
письменника та розглядаємо поезії, а 
до Шевченківських свят ще й робимо 
інсценізації. Пишемо творчі роботи, 
готуємо реферати та презентації. 
Здається, що вже не можна придумати 
нічого нового. А треба, бо не хочеться 
виглядати в очах учителя та однокласників 
сірою посередністю. На жаль, цього разу  
фантазія відмовляється співпрацювати з 
моїм розумом.

Раптом погляд зупинився на 
розкритій сторінці словника, 
який я залишила на столі (що 
для мене не характерно!). 
Словникова стаття манила і 
ніби запрошувала прочитати 
її: “ПОДВИГ, у, ч. Героїчний, 
самовідданий вчинок, 
виконаний у важких небезпечних 
умовах.” То яким же чином 
можна пов’язати поняття “життя — 
подвиг”? 

Коли  на уроках літератури 
вивчаємо факти з життя письменників, у 

Життя Тараса Шевченка — це  
подвиг, перед яким я схиляюсь

мене щоразу виникає 
питання: звідки беруться 
такі творчо обдаровані, 
талановиті люди? Здавалося 
б, усе майже як у кожного 
— родина, школа, суспільні 
умови. І раптом — талант! 
Що ж такого з’являється 
чи впливає на людину, що 
вона стає особистістю, ще й 

неабиякою! Правда, точної відповіді й досі 
ніхто не знайшов.

Вкотре повторюємо щороку на уроках 
української літератури про Т.Г.Шевченка: 
про просту кріпацьку родину, одна 
за одною смерть батьків, панщину, 
несвободу. Вкотре повторюємо, що твори 
геніальні, пророчі, вражаючі. Пройшло 
вже скільки років, а “Кобзар”, написаний 
Тарасом Григоровичем, має у своєму 
домі майже кожна українська сім’я, вже 
в усіх країнах світу є пам’ятник великому 
Кобзареві, а  планета знає Шевченка не 
лише як великого поета, а й шанує як 

талановитого художника. Щоб піднятися 
такими “крутими” сходами, потрібно, 

очевидно, щось незвичайне, як у 
казці - “чудо чудне”, “диво дивне”.

    Факти з життя Тараса 
Григоровича вражають: прожив 
— 47 років, був кріпаком 24, 10 

— перебував на засланні.
А коли ж жив? Коли 

зумів побачити і через усе 
життя пронести, згадуючи в 
казематі, ”садок вишневий 

коло хати”, прожити зі своїми 
героями Коліївщини хвилини 

перемог і поразок. Співчувати молодим  
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Прізвище пана Енгельгардта 
згадують лише з негативом. І не 

думаю, що праправнукам хотілося б 
признаватися, що вони — рідня. А 
коли читаємо сторінки історії про 
часи правління тодішніх царя та 
цариці, то чомусь пригадуємо 

інші, Шевченкові “портрети” 
цих можновладців, які так 

яскраво зображені у творах.
Боялися. Боялися, 

що повірять саме 
ЙОМУ, бо свій, з народу. 

Підуть за НИМ, підтримають, 
задумаються. То невже  не 

подвиг його життя - “самовідданий 
вчинок, виконаний (прожитий!) у важких 
небезпечних умовах”? Невже я, людина, яка 
знає іншу Україну, не розумію, чого могла 
б не мати? Тому й горджуся, й схиляюся...

І точно знаю, про що писатиму. Спасибі, 
словничку!
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легковажним дівчатам, які піддаються на 
улесливі слова-обманки хлопців:

Кохайтеся, чорнобриві,
Та не з москалями,
Бо москалі — чужі люде,
Зроблять лихо з вами.
Звернула також увагу, що 

Шевченкові, коли вийшов 
його “Кобзар” (1840 р.), було 
лише 26 років.

І, незважаючи на 
такий вік, скільки сивої 
мудрості звучить у 
кожному рядку вірша “Думи 
мої, думи мої...”. Скільки емоцій, 
почуттів, переживань у кожному слові! А 
виваженості, розсудливості одночасно з 
болем і розчаруванням! Та все одно разом 
із ліричним героєм (як на мене, автором) 
розуміємо, що справжнє там, на Україні, 
що саме вона є тим благодатним ґрунтом, 
политим бажанням вирватися з пазурів 
панщини (а який пан зацікавлений, щоб 
його раб був писемним?), стати “паном” 
не в значенні “той, хто стає над іншими, 
гнобить”, а той, хто володарює над 
душами й серцями, хто розуміє, співчуває 
і висловлює думки багатьох — писемних 
і ні.

А участь Кобзаря у Кирило-
Мефодіївському товаристві? Вважаю, він 
якнайкраще знав, чого хоче народ і як його 
зробити щасливим. Якщо інші, можливо, 
не до самого кінця розуміли, в чому ж 
полягає народне щастя, то Шевченкові 
воно було близьким і зрозумілим, бо це — 
частина ЙОГО життя.

Важких і небезпечних умов на його 
долю вистачало. Хоча б тому, що не 
могла багатовікова самодержавна система 
пробачити і повірити, що хтось піднявся з 
низів і дорівнявся верхів, навіть стояв вище 
тих багатьох, кому долею від народження 
призначено бути паном.

Романюк М., 8 клас

ДО 200-РІЧЧЯ Т.Г. ШЕВЧЕНКА
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Не любить серце, не бачачи краси…

Г. Сковорода вважав найбільшим щастям для себе. 
На могилі філософа написано «Світ ловив мене, та 
не впіймав». І це справді так. Щоб не дати спіймати 
себе в золоті тенета багатства та непотрібного 
розкошу, в тенета чиновницьких канцелярій, 
треба мати неабияку силу духу. Г. Сковорода був 
надзвичайно сильною людиною і залишив нам 
різноманітну творчу спадщину. Це і ліричні вірші, 
частина з яких стали народними піснями, і гострі 
викривальні вірші, у яких ми бачимо засудження 
вад тогочасного суспільства, і глибокі притчі, і 
повчальні байки. Філософія Г. Сковороди тривалий 
час була недостатньо вивчена, за радянських 
часів вивчалася заангажовано. Існували навіть 
праці радянських вчених, у яких Г. Сковороду 
називали атеїстом, хоча твори митця настільки 
рясно пересипані цитатами з Біблії, що навіть 
не всі їх можна одразу угледіти і відрізнити від 
власних висловів Г. Сковороди. На щастя, зараз 
його творчість привертає дедалі більше уваги, 
всі сучасні вчені сходяться на тому, що його 
філософська система була набагато глибшою і 
складнішою, ніж досі прийнято було вважати.

З цієї нагоди, у нашому класі була проведена 
класна година «Не любить серце, не бачачи 
краси» за мотивами 
біографії та творів 
Григорія Савича. Ми 
ще раз переконалися, 
що Сковорода – один 
з найвизначніших 
та найвпливовіших 
українців. Він проникав 
у людські душі і 
серця завдяки своєму 
безцінному розуму 
та таланту. Тож ми 
маємо пам’ятати про 
мандрівного філософа, 
що досі привертає 
увагу до своїх творів та 
життєвих постулатів. 
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Валента Ю., 9 клас

«Минуло 290 років від дня народження 
відомого філософа-гуманіста, письменника-
демократа, мудреця і вчителя. Незважаючи на 
віддаль віків, він промовляє до своїх нащадків, 
як наш сучасник, засуджуючи віджиле, вітаючи 
нове, стверджуючи хвалу трудовому натхненню як 
джерелу радості та щастя. Його життя, творчість, 
філософські ідеї є цікавими та актуальними, які 
займають вагоме місце в українській філософії.

Постать Григорія Сковороди без 
перебільшення легендарна, він став таким ще за 
свого життя. З дитинства спраглий до знань, він 
навчався спочатку в дяка, який і помітив таланти 
дитини. Потім справдилася мрія юнака – навчатися 
в Києво-Могилянській академії. Г. Сковорода 
з дитинства виявляв безліч талантів: він мав 
прекрасний голос, грав на кількох музичних 
інструментах, був уважний, мав неабиякий хист до 
мов та наук. Упродовж свого життя Г. Сковорода 
невпинно вчився. Навчався в уже згаданій Києво-
Могилянці, багато займався самоосвітою, вчився 
у природи та людей, зокрема у власних учнів.  
Г. Сковорода став першим українським філософом. 
За життя йому пропонували багато різних посад 
(намовляли його стати ченцем, пропонували 
посаду чиновника в Харківській губернії, Катерина 
II навіть хотіла залишити Г. Сковороду при дворі), 
але мандрівний філософ понад усе цінував 
свою волю, право самому визначати своє життя, 
жити так, як йому до вподоби, спілкуватися 
з людьми різного віку та професій – це  

Спадщина Сковороди є свідченням тієї істини, 
що в тяжкі часи історичних роздоріж 

український народ носив у собі невгасиму жагу 
волелюбства, яка вилилась у поезії і роздумах 
великих мислителів. Спадщина Сковороди є 
дорогим надбанням української національної 

і світової культури» (І. Пільчук).
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речі. Змія – любителька розкоші і 
вишуканості. До вашого 
новорічного вбрання чудово 
підійдуть прикраси з 
білого золота або срібла. 
Прикраси повинні 
включати дорогоцінні й 
напівкоштовні камені, а 
особливим «шиком» будуть діаманти чистої 
води, перли.

І не забувайте, що в будь-який Новий рік, 
щоб виглядати красиво, потрібно витримувати 
свій стиль і бути в гарному настрої. Не 

концентруйте свою увагу на тому, як ви одягнені, 
а просто даруйте оточуючим свою посмішку, і 
тоді всі негаразди вас не торкнуться. 

З наступаючим Новим 2013 роком!

7
ЦІКАВО ЗНАТИ

Грібінюк К., 11-А клас

Н а п е р е д о д н і 
Нового року ми 
прикрашаємо будинок, 
наряджаємо ялинку, 
готуємо смачні страви 
і оновлюємо свій 
гардероб. У чому ж 
зустрічати Новий рік?

Кожному року 
притаманний свій стиль, своя кольорова гама. 

2013 рік – це, як нам відомо, рік Чорної Водяної 
Змії. Перш за все Змія не переносить шуму, 
суєти. Тому зустрічати Новий 2013 астрологи 
рекомендують у тісному колі своєї родини або 
у компанії найближчих друзів. У цей день треба 
відкинути всі турботи та похмурі думки. В одязі 
потрібно віддати перевагу чорному, синьому 
і зеленому кольорам, аби не розгнівати 
покривительку наступаючого року. Змія, як і 
всі інші символи китайського гороскопу, має 
свої особливості та характер. Тому і одяг, крім 
кольору, повинен бути у зміїному стилі. А це 
означає, що слід зупинитися на строгих сукнях 
без зайвих деталей, які підкреслять достоїнства 

вашої фігури. 
Сукні або 
с п і д н и ц і 
повинні бути 
д о в г и м и . 
З в и ч а й н о , 
Змія буде дуже 
р о з г н і в а н а , 
п о б а ч и в ш и 
вас, вбраними 
у вироби із 
зміїної шкіри, 
тому краще не 
мати у своїй 
шафі подібні 

У чому зустрічати Новий 
2013 рік?
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Успіх в рік Змії супро-
воджуватиме цей знак зо-
діаку у всіх починаннях: 
в бізнесі, на роботі, в ко-
ханні. Необхідно приді-

лити серйозну увагу здоров’ю. І на це 
буде достатньо коштів, зароблених 
в 2012 році. Пильної уваги потребу-
ють просування новаторських ідей, 
завдяки чому вдасться уникнути сер-
йозних проблем. Самоконтроль до-
поможе придбати більш впливовий 
імідж, і рік завершиться сплеском 
розумового благополуччя.

ОВЕН ТЕЛЕЦЬ

РАК

СТРІЛЕЦЬТЕРЕЗИ СКОРПІОН

ЛЕВ ДІВА

БЛИЗНЮКИ

РИБИВОДОЛІЙКОЗЕРІГ
2013 рік обіцяє бути до-
сить вдалим і радісним. 
Особливо, успіх супро-
воджуватиме в роботі і в 
професійній діяльнос-

ті. До тих, хто за попередній рік як 
слід виклався, зірки будуть особли-
во прихильні. Напади трудоголізму 
необхідно заохочувати приємними 
подіями у вигляді подорожей і нових 
вражень. Також очікується безліч ці-
кавих знайомств і нова компанія до 
нового року.

Рік почнеться з бурхливо-
го зростання креативності. І 
навіть найбожевільніші ідеї 
здатні до весни принести 
цілком матеріальне втілення. 
Влітку чекає плідна робота, 

яку необхідно чергувати з тихим відпо-
чинком. До осені в особистому житті 
може з’явитися недомовленість і краще 
відкритися коханій людині. Восени варто 
побоюватися обману і бути обережними 
з людьми. Інтуїція допоможе прийняти  
вірне рішення. 
Щоб досягти великих прибутків, всім Ри-
бам в рік Змії потрібно буде ризикувати, 
головне не бійтеся – успіх на вашому боці, 
а значить ризик виправданий.

Заради успіху доведеться 
вчитися плануванню. Вони 
можуть сміливо демонстру-
вати свої погляди і, таким чи-
ном, набути статус впливової 

людини. Влітку знадобиться терпіння 
для залагодження особистого конфлікту 
і це вдасться. Можливі великі виграші, 
подарунки, несподівані вигоди в бізнесі. 
До кінця року багатьом захочеться почати 
нове життя. Але вирішення цього питан-
ня краще відкласти на новий рік. Змія буде 
прихильна до тих Овнів, які будуть стри-
маними, товариськими і розсудливими

Необхідно вийти з прикрит-
тя. Тоді їх досягнення будуть 
оцінені. Навесні корисно 
турбуватися про отримання 
додаткової освіти. Влітку по-

трібно уважно дивитися під ноги – є не-
безпека травматизму. Відпочинок краще 
планувати на оксамитовий сезон.
У першому півріччі на Тельця впаде ве-
лика кількість проблем і обов’язків, але 
не потрібно опускати плечі, головне 
правильно розподілити свої справи і 
Ви обов’язково впораєтеся зі всіма про-
блемами. Листопад обіцяє бути багатим 
на сприятливі зміни. Особливо вдалий 
період перед Новим роком, все за що не 
візьметься Телець складатиметься щонай-
краще.

Гороскоп на 2013 рік радить 
подбати про здоров’я, особли-
во навесні. На початку літа їм 
захочеться подорожувати, але 
краще відлучатися ненадовго 

і не надто далеко, щоб відпочинок не був 
обтяжливим. Восени доведеться розрива-
тися між трудовими обов’язками і особис-
тим життям. До зими все ж вдасться реабі-
літуватися і навіть просунутися по службі. 
Однозначно можна заявити про те, що 
рік Змії принесе всім Близнюкам без ви-
ключення багато хорошого, але при цьо-
му існує висока ймовірність зміни сталих 
переконань і різних життєвих цінностей.

2013 рік для Раків обіцяє 
бути досить вдалим і позитив-
ним. Лише на початку року 
Ракам необхідно буде зайня-
тися своїм здоров’ям, оскільки, 

можливе погане самопочуття через старі 
недоліковані хвороби. У кар’єрі чекає ста-
більність і благополуччя. 
Навесні можливі приємні знайомства, по-
ява нового об’єкта любовної пристрасті. 
Але влітку доведеться приділити увагу ро-
боті, головне не забувати про відпочинок, 
щоб не поринути в депресію. Починаючи 
з жовтня і до Нового року, фортуна буде 
завжди на стороні Рака.

На початку року всім Левам 
потрібно бути дуже обережни-
ми та обачними. У цей період 
не потрібно ризикувати, укла-
дати якісь контракти. Краще 

залишити всі важливі справи на травень, 
в цьому місяці успіх повністю буде на ва-
шому боці.
У 2013 році головним стане своєчасний 
відпочинок. Інакше можуть виникнути 
проблеми зі здоров’ям. У роботі і особис-
тих стосунках рік може стати поворот-
ним. Якщо Леви не будуть поспішати, то 
зможуть організувати міцний колектив. 
До осені вони зможуть спочити на лаврах 
і віддячити сім’ю за підтримку хорошим 
відпочинком.

2013 рік буде насиченим і 
різноманітним. В цілому, він 
буде успішним. Діви відчують 
життя сповна. Вони з легкістю 
завоюють повагу оточуючих. 

Це окрилить на нові трудові подвиги. 
Найвдалішим періодом для Діви стане 
лютий-квітень, в цей час всі справи по-
чнуть ладнатися, як ніколи раніше. Але 
до осені може накопичитися втома, і тому 
цілком своєчасним виявиться відпочинок 
подалі від цивілізації. До кінця року на-
стане умиротворення від добре проведе-
ного часу.

Перші декілька місяців Но-
вого року будуть спокійними, 
цей період бажано присвяти-
ти сім’ї, частіше зустрічатися 
з друзями, все це допоможе 

вам знаходиться в хорошому гуморі і за-
вжди бути в настрої. Квітень-червень 2013 
року для Терезів обіцяють бути щедрими 
на успіхами в справах, пов’язаних з робо-
тою та навчанням. Весняний відчай влітку 
може змінитися захоплюючим відпочин-
ком з безліччю приємних вражень. Осінь 
обдарує грошима і турботами про їх ви-
трати, в чому слід бути обережними, щоб 
не почати наступний рік з боргами.

Астрологічний прогноз на 
2013 рік обіцяє нові успіхи у 
навчанні. Щоб не зіпсувати 
стосунки з оточуючими, до-

ведеться постаратися бути делікатними. 
Влітку може підвести здоров’я. Але спон-
танна покупка розважить до самої осені. 
Осінь 2013 року обіцяє успіх у всьому, 
причому для цього не доведеться доклас-
ти якихось серйозних зусиль. Найважли-
віше – наберіться терпіння і Ви досягнете 
успіху в усіх починаннях.

Рік Змії для Стрільця буде 
непростим в плані роман-
тичних стосунків і в будь-якій 
діловій активності, оскільки 

доведеться здолати велику кількість про-
блем і докласти багато зусиль для збере-
ження хоч якогось балансу як на роботі, 
так і в сім’ї.
Весь рік доля буде підкидати шанси для 
відмінного заробітку, а голова не буде пус-
тувати без чудових ідей. Головне, не роз-
кидатися ними, а потроху реалізовувати.
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