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По-друге, варто усвідомити, що кожен з 
нас може впливати на суспільство або зробити 
внесок у його розвиток. Але не потрібно 
забувати, що суспільство може не тільки 
розвиватися, а й деградувати. Тому потрібно 
чітко усвідомлювати, до чого призведе твій 
внесок. Адже той самий Інтернет створювався 
для полегшення й розвитку, але часто 
призводить до деградації особистості.

По-третє, нашому сучасному суспільству 
не вистачає моральності і толерантності. Люди 
повинні дотримуватися загальновизнаних 
правил: поважати старших, гідність кожної 

особистості, приборкувати в собі злість, 
заздрість і злобу, які є людськими вадами. 
Я погоджуюсь зі словами Ліни Костенко: 
«Духовний Чорнобиль давно вже почався, а ми 
тільки його боїмося». Адже ким би ми не були 
- чи президентом, чи домогосподаркою - ми 
повинні завжди залишатися людьми.

На мою думку, зміну суспільства треба 
починати з себе, і, бажано, уже сьогодні. Не 
може бути чесного і справедливого суспільства 
без почуття поваги, совісті, честі, доброти. 
Можна нескінченно перелічувати такі негативні 
явища суспільства, але це зводиться до одного 
висновку: якби кожен толерантно ставився 
до навколишніх людей, картина світу стала б 
кращою.

ОСОБЛИВА ДУМКА

Я погоджуюсь з одним мудрецем, який 
сказав, що кожна людина не може жити без 
суспільства. Хто ми без суспільства? Більшість 
людей не замислювалася над цим питанням, 
однак навряд чи хтось сперечатиметься, 
що суспільство відіграє велику роль в житті 
кожного з нас. 

По-перше, хочемо ми того чи ні, але ми 
завжди залишаємось маленьким гвинтиком 
у великому суспільному механізмі, де кожен 
має свою роль. З одного боку, це добре, а з 
іншого – відіграє негативну роль, адже така 
«шаблонність» обмежує вибір людини.

Суспільство, у якому я хочу жити…

Остапчук Ірина, 10-А клас
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Моя мала батьківщина
Кожному мила своя сторона.

Г. Сковорода
Батьківщина... Скільки змісту в цьому 

слові. Для кожного це щось своє, щось 
сокровенне, рідне, особливе. На жаль, 
ми не помічаємо всієї краси свого дому, і 
лише на відстані зможемо відчути любов і 
тугу за рідною землею.

У кожної людини є своя батьківщина. 
У одних – це велике місто, у інших — 
маленьке село, але любов до 
них однакова. Батьківщина 
не обов’язково повинна 
бути великою. Це може бути 
який-небудь куточок вашого 
міста чи села. Звичайно, така 
місцина є і в мене.

На степовій 
Кіровоградщині, у 
н а й д и в о в и ж н і ш о м у 
Ульяновському районі, 
на правому березі річки 
Південний Буг розкинулося 
невеличке село Луполове. 
Привітне, викупане в сонці 
та виколихане в шумі кленів 
і берізок, воно завжди 
радує місцевих жителів. 
Село розміщене поблизу 
автомагістралі Київ-Одеса, 

тому доволі часто там проходять різні  
екскурсії. Особливої уваги надають 
архітектурній споруді ХІХ століття – 
Водяному Млину, збудованому поміщиком 
Костянтином Смирновим. Варто зазначити, 
що Південний Буг в цьому місці тече 
двома рукавами, утворюючи острів. Млин 
звели на березі меншого (лівого)  рукава, 
який і крутив колеса. Будівля млина 
триповерхова, складена із бутового каменю 
сірого кольору. Звели її у стилі модерн із 

елементами історизму. Це 
і зумовило схожість будівлі 
на палац. Даний витвір 
мистецтва було збудовано  
не професіоналами, а 
звичайними місцевими 
селянами. 

Та не тільки архітектурна 
спадщина  вражає туристів,  а 
й привітні, ласкаві, щирі люди. 
Вони завжди  прийдуть на 
допомогу у скрутній ситуації. 

Ми повинні пам’ятати 
про рідні місця, де наша 
душа може віднайти спокій, 
де наша сім’я, де пройшов 
найкращий час – дитинство. 
Все це – наша історія, все це 
– наша батьківщина. І ми не 
маємо права на забуття.

ОСОБЛИВА ДУМКА

Ма л а  б атьк і в щ и н а

Свинопар Алла, 10-В клас
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Олександра Володимировича, Вовкотруба 
Віталія Юрійовича та Матвієнка Андрія 
Віталійовича.

На цей вечір пам’яті ми запросили 
учасника антитерористичної операції, 
командира відділення Третього окремого 
полку спеціального призначення 
Плюту Юрія Вікторовича. Гімназисти 
слухали його, затамувавши подих. Юрій 
Вікторович виявився дуже скромною та 
небагатослівною людиною, який дуже 
мало говорив про  військові будні та 
героїзм, проявлений ним особисто та його 
товаришами. А розповісти, поза сумнівом, 
у нього було про що: участь у відстоюванні 
Донецького аеропорту та виведенні військ 
з-під Дебальцевого говорить сама за 

ГІМНАЗІЙНЕ ЖИТТЯ

Вечір-реквієм у 10-Б класі
«Ви тільки знайте,браття,

Ми за Вас молились,
І молимось:

За Вами ненька-Україна!»
В 10-Б класі пройшов вечір-реквієм: «На 

захисті рідної землі». Ніщо так не об’єднує 
людей, як біда. Сьогодні вона на всіх 
одна – війна. Наш захід був присвячений 
мужнім воїнам, які нині героїчно воюють, 
захищаючи нашу рідну землю і кожного з 

нас, а також світлій пам’яті тих, хто загинув 
на буремному сході України. Їх не має права 
забути жодне українське серце. Готуючись 
до виховної години, десятикласники 
зібрали матеріал про життя та обставини 
загибелі наших героїв-земляків: Кондакова 
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Слава Україні! Героям слава!
Ми маємо право мовчати,
в той час, як стріляють по людях,
в той час, як розстрілюють землю,
як було раніше - не буде.
Ми маємо право сказати,
в той час, коли воїнів в днину,
солдатів і хлопців ще юних,
кладуть у вузьку домовину...
Ми маємо право стояти,
за право своє, за єдино,
за край рідний свій, за домівку,
за мирну свою Україну!

ГІМНАЗІЙНЕ ЖИТТЯ

Батенко Єлизавета, 10-Б клас

себе. Юрій Вікторович сказав лише, що 
головним стимулом перебування наших 
воїнів на Сході є усвідомлення того, що 
вдома панує мир і спокій.

Найщиріші слова вдячності герою та 
його побратимам були підсумком цієї 
хвилюючої зустрічі. Після заходу гімназисти 
принесли квіти до меморіальної дошки 
Віталія Вовкотруба і пам’ятника Героям 
АТО.



6 П Р ОЛ І С О К№4 Грудень 2016

ОСОБЛИВА ДУМКА

Поезія –  дзеркало душі та настрою. 
Саме це й відчувається у віршах 
юної поетеси Коляди Анастасії. Коли 
десятирічна Настя написала свій 
перший вірш про Україну, то зрозуміла, 
що не хоче зупинятися на досягнутому 
і продовжила створювати нові поезії.

 Кожна її робота — це не просто 
набір рядків, які римуються, а своя 
якась маленька історія. В її поезіях 
відображаються настрій, роздуми, під 
впливом яких був створений той чи 
інший вірш. Якщо читач вдумливо 
читатиме поетичні рядки, то зуміє 
побачити в їх змісті творчий перехід 
особистості поетеси від дитинства до 

юності.
Зі слів одинадцятикласниці, 

натхнення приходить до неї 
несподівано. Чи то вранці, чи вночі, 
чи залежить погоди, а іноді навіть 
з’являється завдяки випадковому 
слову. На запитання, чи планує вона 
створити власну збірку, Анастасія дає 
досить своєрідну відповідь: «Ніколи 
не розуміла, як люди можуть збирати 
свої вірші у збірки. Це ж не просто 
«згорнути» їх докупи і – на тобі – збірка. 
Має бути якась спільна думка, ідея, 
зв’язок в решті-решт. А мої вірші – ну 
зовсім не для збірки. У кожного з них 
свій настрій, своя «душа»…». 

Звісно, дуже шкода, що Настя не 
планує створювати свою збірку, але 
ми можемо насолодитися деякими її 
роботами.

Душа моя до тебе рветься, мамо, 
Твоєї хочеться торкнутися руки, 
До тебе повертатися віками, 
Як повертається краплина до ріки.

Перші акорди поезії
Лупан Олександра, Коляда Анастасія, 11-В клас
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***
Стираються грані реального,
опадає останнє листя...
І здається, тут ніц геніального, 
просто осінь блукає містом.

Проливає небесні сльози, 
сіре небо шматує в уламки,
підсипає трагізму дози,
добиває останні світанки.

Відганяє на південь крилатих,
все навколо лякає морозом,
колисає туман пелехатий
й засинає все, мов під наркозом.

І стираються грані реального,
опадає останнє листя,
і здавалося б, ніц геніального...
тільки осінь блукає містом.

ОСОБЛИВА ДУМКА

Ти – наче зірка у нічному небі, 
Як сонечко ранкове навесні, 
Немає світу цілого без тебе, 
З тобою – все навкруг, немов у сні.
 
І ти для мене вірний талісман, 
Ти моя муза, ти моє натхнення, 
Моя любов до тебе - океан, 
Обійми твої - то моє спасення.

Ти завжди поряд, хоч і не фізично, 
Але морально, точно знаю я, 
Якщо ти мама, то уже навічно, 
А я навіки донечка твоя.
Моя матусе, мамо, ненько, 
Пробач мене ти за мої гріхи..
Я так люблю тебе, моя рідненька, 
Моя любов до тебе навіки.
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Козерогів у 2017 році 
чекає море активності, 
що допоможе їм 
завжди бути попереду. 

Кілька затьмарять успіх плітки 
заздрісників, але на них не 
варто звертати увагу. Спокій і 
впевненість у власному успіху – 
ось те, що потрібно Козерогам.

ОВЕН ТЕЛЕЦЬ

РАК

СТРIЛЕЦЬТЕРЕЗИ СКОРПIОН

ЛЕВ ДIВА

БЛИЗНЮКИ

РИБИВОДОЛIЙКОЗЕРIГ
Як і в минулому році, 
в 2017 році Вогняного 
Півня радість і удача 
будуть переслідувати 

Водоліїв, щедро обдаровуючи 
останніх за поступливість і 
працьовитість. Початок року 
стане досить значущим.

2017 рік стане для 
Риб роком небувалих 
змін. В їх думках 
будуть роїтися нові 

плани, ідеї, задуми та проекти. 
Приємні сюрпризи і несподівані 
знайомства допоможуть Рибам в 
просуванні по кар’єрних сходах. 
Єдине – ризикувати даремно 
Рибам забороняється.

Яскравий Півень вже 
точно не дасть Овнам 
прожити весь рік «по 
накатаній» програмі. 

В соціальному статусі виникнуть 
зміни, а кар’єрна драбина підніме 
працьовитих Овнів до висот. 
Правда, від невиправданих ризиків 
і авантюр доведеться відмовитися. 

Н а й в а ж л и в і ш и м и 
для Тельців стануть 
саме перші місяці 2017 
року. У цей період 

потрібно ставити конкретні цілі 
та досягати їх усіма можливими 
способами. У середині року життя 
буде нагадувати гойдалки. То 
вниз, то вгору. Але Тельці швидко 
повернуться в колію і залишок 
року пройде досить успішно.

Вже з перших днів 
2017 року Близнюкам 
треба ретельно 
переглянути своє життя 

і, якщо потрібно, відредагувати 
його. Емоційна сторона буде 
захльостувати Близнюків, 
розганяючи їх до рішучих дій, як 
на роботі, так і в любові.

2017 рік буде 
непростим, сповненим 
як приємних, так і 
не зовсім хороших 

несподіванок. З перших днів 
наступу року Півня потрібно 
почати нове життя, позбувшись 
від усього руйнує.

Незважаючи на те, 
що Півень не шанує 
сімейство котячих, до 
Левів він ставиться з 

повагою. У 2017 році підвернеться 
не одна чудова можливість для 
творчості. Все, що потрібно 
для досягнення задуманого, – це 
відкинути в бік царську левову 
лінь і, засукавши рукави, взятися 
за роботу.

2017 рік гарантує всім 
представникам знаку 
Зодіаку Діва поява 
міцних партнерських 

союзів. Крім ділових відносин, рік 
Півня вплине і на особисте життя 
Дів. Варто відкинути всі сумніви 
і з головою піти в нове життя в 
новому році.

У всіх планах 
чудовим 2017 рік Півня 
буде у Терезів. Як в 
особистому житті, так 

і на професійному поприщі у 
них буде повна ідилія. Все, що 
потрібно – це скласти чіткий план 
і неухильно рухатися до своєї 
мети.

Рік Півня обіцяє 
Скорпіонам час 
справжніх змін, які 
зроблять їх щасливими. 

З перших днів нового року 
представники цього свавільного 
знака складуть план дій і будуть 
неухильно слідувати йому. 
Подібна тактика принесе свої 
плоди.

Рік Півня для Стрільців 
буде роком викликів і 
починань. Буде надано 
безліч можливостей, 

вхопившись за які, Стрільці 
зуміють втілити давно заплановані 
ідеї в життя. Потрібно лише 
зосередитися на головних цілях і 
не розпорошуватися на дрібниці.

Що принесе нам 2017 рік? 
Наближається Новий 2017 рік – рік Вогняного Півня.  

Чого ж чекати нам у наступаючому році? 


