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З Новим Роком!!!

А ТИМ ЧАСОМ…

СВЯТО НАБЛИЖАЄТЬСЯ!!!

Шановний

Анатолію Єгоровичу, 

дорогі вчителі ,

учні та працівники гімназії!

Ось зн
ову рік Новий іде,

Хай щастя він Вам принесе,

Міцне здоров’я подарує,

Хай радіст
ю Ваш дім квітує.

Любов’ю
 хай серця живуть,

Тепло душі для Вас несуть.

Хай мир і л
ад у Вашій хаті будуть,

Хай завжди щирість В
ам дарують люди.
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ПРИКРАСА ДОМУ

Багато хто недооцінює кімнат-
ні квіти, вважаючи їх лише прикра-
сою дому. І навіть не припускаючи, 
що квіти здатні відкрити перед лю-
диною цілий світ гармонії, очисти-
ти будинок і захистити його від не-
приємностей.

Квіти допомагають розвинути 
творчі здібності, позитивно впли-
вають на серцево-судинну систему 
і на фізичний, психологічний і енергетичний 
стан людини в цілому. Кімнатні квіти мінімізу-
ють шкідливий вплив побутової техніки і син-
тетичних матеріалів у приміщенні, створюють 
атмосферу комфорту, захищають оселю від зо-
внішніх небажаних впливів. Головне пам’ятати, 
що про кімнатні квіти потрібно піклуватися і 
дарувати їм свою любов, тільки тоді вони надій-
но захищатимуть від багатьох життєвих негод. 
Квіти в будинок варто підбирати свідомо, врахову-
ючи їх очисні і захисні властивості. Тим більше, що 
кімнатні рослини, у принципі, універсальні — у 
них яскраво виявляється той чи інший нюанс, але в 
основі своїй вони багатофункціональні. Можна піді-
брати їх з урахуванням знака Зодіаку членів родини. 
Основна частина квітки, яка впливає на простір, — 
листки. Інші частини рослини формують енерге-
тику будинку і людини, підсилюючи або послабля-
ючи біоструми, залучаючи з простору, чи навпаки, 
не даючи проникнути в квартиру. Вони трансфор-
мують та врівноважують енергію і вібрації.

Азалія підтримує в будинку атмосферу бадьо-
рості, допомагаючи сконцентруватися на головно-
му і не звертати уваги на дрібниці. Захищає від плі-
ток, неправди і суєти, нервозності і непевності.

Алое деревоподібне добре вирощувати 
там, де люди часто хворіють, що свідчить про 
ослаблений біополе будинку. Ця рослина захи-
щає квартиру від проникнення хвороботворної 
енергії, очищає і зміцнює енергетику простору. 
Бальзамін створює навколо себе могутній вібра-
ційний потік радості і гармонії, згладжуючи на-
слідки конфліктних ситуацій. Бальзамін заряджає 
атмосферу приміщення сонячною енергією; при-
тягує творчі енергії. Доброзичлива атмосфера, 
створена бальзаміном, сприяє прояву в людях кра-
щих якостей.

Бегонія королівська імпонує товариським, 

гостинним людям, вона — най-
сильніша захисна рослина. Бегонія 
королівська не тільки трансформує 
негативні вібрації в позитивні, ще й 
упорядковує їх, створюючи рівновагу 
і гармонію в домі.

Герань служить “вогнегасником” 
для негативних енергій, агресивних 
нападів, емоцій гніву і роздратування. 
Вібрації гніву — одні із найнебезпеч-
ніших, чим довше агресивна емоція 
зберігається в просторі, тим більше 
шкодить людям. 

Каланхое Блосфельда захищає 
житло від агресивності, протистоїть 

зовнішнім негативним вібраціям роздратованих 
людей.

Папороть — рослина “золотої середини”, 
вона ідеально підходить для приведення в гармо-
нію зовнішніх і внутрішніх енергетичних потоків. 
Папороть сприяє компромісу і створює в атмосфе-
рі приміщення почуття міри.

Узамбарська фіалка (сенполія) впливає на 
атмосферу дому, створює затишок і спокій. Білі фі-
алки очищають простір від вібрацій важких думок; 
вони необхідні для квартир, де живуть маленькі 
діти, для їхнього захисту від негативу. Фіалки з 
рожевим і червоним цвітом очищають простір від 
замкнутості енергій і напруги, у якій люди легко 
можуть занедужати. 

Квiти на добро
Учні 6 класу

А ТИМ ЧАСОМ…
СВЯТО НАБЛИЖАЄТЬСЯ!!!

Шановний
Анатолію Єгоровичу, 
дорогі вчителі ,
учні та працівники гімназії!

Хай Заходить щастя в хату,
Хай несе добра багато,
Хай в родині сліз не буде,
Хай щастить Завжди і всюди!
З Новим 2010 роком,
та Різдвом Христовим!

З повагою 6 клас! 
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ВИСНОВКИ ПСИХОЛОГІВ

Необхідність «на-
дівати» на обличчя 
час від часу в школі 
«професійну посміш-
ку», що приховує ваші 
дійсні пориви і стан 
душі, тобто проти ва-
шої волі, здатна ви-
кликати такі розлади, 
як депресія і підви-
щений артеріальний тиск, негативно по-
значатися на імунній системі. Докази із 
цього приводу виявив професор Цапф 
з університету Гете у Франкфурті-на-
Майне, який публікує свої висновки в 
німецькому журналі Apotheken Umschau.   
Дослідник переконаний, що для нор-
малізації самопочуття необхідно ро-
бити перерви в процесі постійного но-
сіння удаваної посмішки - зникати з 
очей в якому-небудь «темному кутку» 
і додавати особі таке вираження, яко-
го просить внутрішній душевний стан.  
Це стосується, перш за все, продавців, 
працівників довідкових служб і готельно-
го господарства, офіціантів, продавців-
консультантів - усіх тих, хто на вимогу ад-
міністрації зобов'язаний зустрічати відвід-
увача або клієнта «привітною посмішкою».  
До своїх висновків німецький психо-
лог прийшов на основі спостереження 
протягом двох років за розбитими на 
дві групи чотирма тисячами доброволь-
ців, які відповідали на телефонні дзвін-
ки у вигаданому комутаторному центрі.  
Всі вони піддавалися грубому і навіть 
хамському поводженню з боку «клієнтів». 
При цьому одним дозволялося відповіда-
ти на хамство різкостями, а іншим - лише 
терпляче зносити образи і посміхатися.  

Як встановив учений, в тих, хто не 
стримував себе, спочатку фіксувало-
ся прискорення серцебиття, яке по-

тім швидко припинялося.  
Ті ж, кого змушували тер-
піти і посміхатися, ще 
довго після завершення 
неприємного дзвінка пе-
реживали відчуття, схожі 
із стресом і підвищеною 
частотою ударів серця.  
«Щоразу, коли людина зму-
шена пригнічувати свої дій-
сні відчуття, вона відчуває 

негативні наслідки, - резюмує професор 
Цапф. - Ми всі здатні управляти своїми 
емоціями, але це стає вельми важким за-
няттям, коли доводиться так поступати 
протягом тривалого періоду часу».

Нехай Ваші посмішки будуть щири-
ми!!!                                      

НЕЩИРІ ПОСМІШКИ
ШКОДЯТЬ ЗДОРОВ'Ю

А ТИМ ЧАСОМ…
СВЯТО НАБЛИЖАЄТЬСЯ!!!

Шановний
Анатолію Єгоровичу, 
дорогі вчителі ,
учні та працівники гімназії!

Ось знову рік Новий іде,
Хай щастя він Вам принесе,
Міцне здоров’я подарує,
Хай радістю Ваш дім квітує.
Любов’ю хай серця живуть,
Тепло душі для Вас несуть.
Хай мир і лад у Вашій хаті будуть,
Хай завжди щирість Вам дарують люди.

Учні 7 класу

З повагою 7 клас! 
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ПОПЕРЕДЖЕННЯ ВЧЕНИХ

Однією з актуальних про-
блем є взаємодія людини і 
комп’ютера, свідчать вчені 
Р.Грановська, О.Лисенко, К.Янг 
у своїх дослідженнях. Вони від-
значають позитивні моменти за-
хоплення комп’ютерними іграми 
для зміни діяльності: зняття на-
пруження, відволікання від розумового чи 
фізичного навантаження. Але надмірне захо-
плення віртуальними іграми притупляє духо-
вний і фізичний розвиток особистості.

Постійно росте число людей, які порина-
ють у комп’ютерні ігри. Причин багато: актив-
ний розвиток ігрового бізнесу, розширення 
ринку ігрового забезпечення, зростання кіль-
кості ігрових серверів у мережі Інтернет.

Залежність розвивається поступово. Почи-
нається з несвідомого «нічого робити» або пе-
режити нові відчуття. Ігровою комп’ютерною 
залежністю називають хворобливе захоплен-
ня рольовими комп’ютерними іграми, в яких 
гравець приймає на себе роль віртуального-
персонажа і живе його життям, відчуваючи 
себе в реальності дискомфортно.

Не можна заперечувати ризику форму-
вання психологічної залежності від не рольо-
вих ігор, але прийнято вважати (дослідження 
М.Іванова), що тільки рольові ігри здатні про-
вокувати стійку психологічну залежність, тому 

що саме у процесі комп’ютерної рольової гри 
спостерігається «розпад Его» на «Я»-реальне 
та «Я»-віртуальне. Наростає суперечливість 

між ними, посилюється дезадап-
тація та порушується сфера пси-
хічних станів.

У результаті тривалого пе-
ребування за комп’ютером діти 
втрачають навички спілкування з 
однолітками, близькими людьми; 
у них деформується психіка, по-

гіршується фізичний стан.
Симптоми такої залежності не обов’язково 

присутні всі разом. Дорослим слід звернути 
увагу на такі зміни у поведінці дитини:

байдужість до сімейних контактів, сво-- 
го здоров’я, успішності в навчанні, шкільних і 
позашкільних заходів;

невиправдано часта перевірка елек-- 
тронної пошти;

надміру тривале сидіння за - 
комп’ютером;

швидке харчування, часто прямо перед - 
монітором;

«випадання» з режиму реального часу;- 
втома, дратівливість, перепади на-- 

строю;
дуже часте спілкування в режимі  on-- 

line, переважання віртуальної комунікації над 
реальною;

занурення в Інтернет як у засіб відходу - 
від проблем, від поганого настрою, відчуття 
втраченої опори, тривоги, пригніченості.

Щоб попередити комп’ютерну залежність 
підлітків, дорослим слід бути уважними до 
них, тому що профілактика залежності краща, 
ніж боротьба з нею. Треба постійно виявляти 
увагу до розвитку інтересів і схильностей під-
літка, сприяти їх розвитку. Добре, якщо дитина 
захоплюється спортом чи іншими фізичними 
навантаженнями. Батьки можуть особистим 
прикладом довести застосування комп’ютера 
у своїй роботі як помічника, а не лише як за-
собу ігрового задоволення. Варто підкресли-
ти повноту життя в реальності у порівнянні з 
віртуальним світом. 

Розвиток комп’ютерної
залежності підлітків

Практичний психолог,
Г.Якимчук
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ЗУСТРІЧ ЗІ “СТЕПОМ”

Нещодавно нашому класу випала при-
ємна нагода побувати в бібліотеці імені 
Бойченка на презентації нової збірки Кі-
ровоградського літературного об’єднання 
«Степ» під назвою «Золоте поле». На зу-
стрічі були й самі письменники: А.Корінь, 
С.Колесніков, О.Кердіваренко, А.Кримський 
та В.Курченко. 

Багато випробувань випало на долю 
цього альманаху. Його вихід у широкий 
світ планувався майже десять років. Про-
те спільними зусиллями поетичні надбання 
поетів Приінгулля стали доступними для 
громадськості. 

Працівники бібліотеки організували не 
тільки презентацію збірки, а й ознайомили 
з короткою біографією та творчим шляхом 
письменників.

Літературна зустріч розпочалася поезі-
єю Валерія Гончаренка «Уже зима в Кірово-
граді» в пам'ять про поета.

Кожен із присутніх авторів ознайомлю-
вав аудиторію зі своїми поетичними надбан-
нями. Так ліричний настрій розбавив своїми 

літературними пародіями на вірші письмен-
ників Кіровоградщини Анатолій Кримський, 
який є головою Кіровоградської обласної 
організації Конгресу літераторів України.

Не залишилася поза увагою й творчість 
Анатолія Черниша, члена Національної 
спілки письменників України. Під акомпо-
немент Володимира Купченка, який теж 
є письменником та членом літературного 
об’єднання «Степ», вокальний ансамбль 
11-В класу у складі Малафій Ірини, Руських 
Валерії, Німченко Марії та Смілянець Марії 
виконав гумористичні частівки Черниша на 
сучасний лад, чим передав відповідну ат-
мосферу всім присутнім.

Найбільшу зацікавленість викликала 
особистість Антоніни Корінь. З анкети «Зо-
лотого поля» нам стало відомо, що поетеса 
цікавиться не тільки класиками української 
літератури, а й письменниками сучасності: 
В.Герасим’юк, Д.Кремінь, В.Ілля, Т.Зарінна.

Приємні спогади про зустріч надовго 
залишаться у нашій пам’яті. 

Презентація поетичної збірки «Золоте поле»
Малафій Ірина, 11-В клас

А ТИМ ЧАСОМ…
СВЯТО НАБЛИЖАЄТЬСЯ!!!
Шановний
Анатолію Єгоровичу, 
дорогі вчителі ,
учні та працівники гімназії!
Дай Боже Вам любові і тепла,
Добра в сім’ї і затишку в оселі,
Щоб щастя світла музика текла
В різдвяні свята, щедрі і веселі!
Хай здійснює бажання рік Новий,
Хай гімназія наша процвітає,
З чудовим святом, радості і мрій
Ми щиро і сердечно Вас вітаєм!

Прийміть наші щирі привітан-
ня з Новим роком та Різдвом 
Христовим. Бажаємо Вам 
зустріти 2010 рік у гарному на-
строї, зі світлими думками та 
хорошими намірами, які нео-
дмінно повинні збутися. Нехай 
Ваші справи та навчання бу-

дуть на користь як для Вас, так і для гім-
назії. Всім випускникам  бажаємо успішно 
здати ЗНО, вступити до ВНЗ, а 10-м 
класам – наполегливості і працелюбності. 
Всім учителям та вихователям хочеться 
побажати здоров'я, щастя, бадьорості та успі-
хів. Щоб у новому році Ви зробили все те, про 
що мріяли у минулому. Віримо, що у новому 
році Ви відчуєте турботу з боку колег, тепло 
друзів та любов близьких. Щастя Вам, міц-
ного здоров’я і здійснення всіх найзаповітніших 
мрій. З Новим Роком!

З повагою 11-В клас! 
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З ВИШНЕВОГО КОРЕНЯ

Зі світанку починається день, а з любові-
людина. Дякуємо тобі, родюча полтавська 
земле, що даруєш Україні Котляревських, Глі-
бових і Губенків. 

У маленькому хуторці Чечва 120 років 
тому народився Павло Михайлович, який став 
талановитим письменником, дотепним публі-
цистом.

У тридцятилітньому віці 
вперше підписався псевдоні-
мом Остап Вишня. І справді, 
усмішки Павла Михайловича 
ніби нагадують плоди вишні. 
Досконала форма, яскраве за-
барвлення – це стиль автора, 
а солодко-кислуватий присмак 
– то начинка влучного фей-
летона, «сатирична кісточка», 
спрямована на розвінчання 
недоліків суспільства. Яскрава 
образність, жвавість та емоцій-
ність оповіді Остапа Вишні 
сповна напоять цілющим ви-
шневим соком, щоб поверну-
лось моральне здоров’я.

Автор із величезною сим-
патією та любов’ю малює символічний образ 
українця – великого соняшника, який тягнеть-
ся вгору, до сонця,цвіте так, що всьому світові 
на диво, а коли дозріє, то ще й цілющим на-
сінням наповниться. «А потім як схилить го-
лову і стоїть перед тобою, як навколішках… 
Уперто покірна рослина…»

Нагадаю, що замість іншомовного слова 
фейлетон саме Остап Вишня вигадав гарне 
українське – усмішка, а ще – реп’яшок.

Як колись зазначив відомий гуморист 
Юрій Вухналь: «усі ми виросли з Вишнево-
го кореня». А й справді, як же нам,українцям, 

жити без гумору, без емоційної народної кри-
тики.

Гуморески – найпоширеніший жанр 
письменника: цікаві, змістовні, дотепні – вони 
й зараз  не втратили ні художнього, ні вихов-
ного значення. «Як ми колись учились», «Та 
вчіться ж!» – уже в самій назві криється по-
рада новому поколінню, адже головна думка 
полягає в тому, що навчали колись батьки 
по-своєму, проте діти все життя згадували ту 
науку, керуючись принципами моралі: живеш 
– то працюй, хочеш добробуту – досягай його 

працею. А ще будь чесним, ша-
нуй батьків.

Натхненою, ніжно зво-
рушливою піснею Остапа Ви-
шні стала збірка «Мисливські 
усмішки». Це не просто роз-
повіді, не просто поради, це 
ода світанкам і вечірнім зорям, 
лісовим схованкам і їхнім меш-
канцям, синьооким озерам, 
де розселяються дикі пернаті. 
«Мисливські усмішки» Остапа 
Вишні – це райдуга анекдотів, 
зворушливий ліризм, непо-
вторний національний коло-
рит і гумор. Це уявні картинки, 
які миттєво пропливають, про-
бігають чи пролітають повз 
нас у вигляді зайців, вепрів, ка-

чок, фазанів. Заплющивши очі, ми слухаємо 
загадкове «ку-ку», тихий шелест листя, в якому 
вовтузиться невідомий звір.

Головне, за Остапом Вишнею, - це до без-
тями любити свою рідну землю, усвідомлю-
ючи те, що це найчарівніший і найзагадкові-
ший світ, який можна порівняти з найкращим 
витвором мистецтва. Це світ, який дарує нам 
життя, наповнює енергією та натхненням. 
Тож маємо бути йому добрим другом, шано-
бливим гостем, вдячним працьовитим госпо-
дарем, здатним не руйнувати, а оберігати!                           

З ВИШНЕВИМ ЖАРОМ І

ЛЮБОВ’Ю
І. Донченко, 11-А клас
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НЕПЕРЕВЕРШЕНИЙ МЕТР ХОРЕОГРАФІЇ

Відомі балетмейстери Павло Вірський та Микола 
Болотов вперше в Україні об'єднали навколо себе хорео-
графічний колектив народного танцю, який у 1940 році 
був реорганізований в ансамбль пісні і танцю України. 

Організатором і беззмінним керівником ансамблю 
з 1955 по 1975 роки був народний артист СРСР, Лауреат 
Державної премії СРСР, Лауреат Державної премії Укра-
їни ім. Т.Шевченка  Павло Вірський.  Спираючись на на-
родні національні традиції, П.Вірський створив більше 
п ' яти концертних програм, до яких увійшли яскраві хо-
реографічні композиції “Ми з України”, “Ляльки”, “Мо-
ряки”, ”Гопак”, “Сестри”, “Чумацькі радощі”, “Ой, під 
вишнею”, “Повзунець”, “Подоляночка”, “Про що верба 
плаче”, “Запорожці”, “Ми пам'ятаємо!” та інші.

У 1959 році ансамбль був нагороджений Почесною 
грамотою Всесвітньої Ради Миру. У цьому ж році за за-
слуги у розвитку українського хореографічного мисте-
цтва колективу було присвоєно почесне звання “заслуже-
ний”, а у 1971 році за високу виконавську майстерність 
– “академічний”. У 1987 році колектив нагороджений 
орденом Дружби народів.

Колектив побував більше ніж у 60 країнах світу, 
зокрема: у В’єтнамі, Кореї, Китаї, Кубі, Австрії, Англії, 
Канаді, США, Бельгії, Франції, Іспанії, Італії, Греції, 
Бразилії, Аргентині, Венесуелі, Португалії, Швейцарії, 
Данії, Андоррі, Японії та інших, де завжди з честю де-
монстрував досягнення національної культури, вносив 
посильний внесок у розвиток світової культури.

Сьогодні Національний заслужений академічний 
ансамбль танцю України ім. П.Вірського у розквіті твор-
чих сил і під керівництвом Героя України, народного 
артиста України, народного артиста Росії, Лауреата 
Національної премії України ім. Т.Шевченка, професо-
ра, академіка Мирослава Вантуха активно працює над 
удосконаленням свого професійного рівня, поповнює 
репертуар новими творами, веде активне творче життя, 
пропагуючи українське хореографічне мистецтво як в 
Україні так і за кордоном. 

Основною метою діяльності Національного за-
служеного академічного ансамблю танцю України ім. 
П.Вірського є збирання, вивчення та збереження наці-
ональних традицій, звичаїв та обрядів українського на-

роду, створення на цій основі народних танців та нових 
хореографічних мініатюр і великих полотен із минулого 
та сучасного життя українців.

Його послідовниками на Кіровоградщині стали 
Анатолій Кривохижа, Василь Босий, Анатолій Корот-
ков та інші викладачі. Життя, яке вони віддали танцю, є 
зразком для їхніх учнів, особливо для молоді, яка стоїть 
на порозі професійного вибору.

Життяяк подвиг
Кохно Вероніка,

11-А клас

А ТИМ ЧАСОМ…
СВЯТО НАБЛИЖАЄТЬСЯ!!!
Шановний
Анатолію Єгоровичу, 
дорогі вчителі ,
учні та працівники гімназії!

Прийміть найщиріші вітання від 11-А класу 
зНовим роком та Різдвом Христовим! Нехай ці 
свята – вісники оновлення, мрій і сподівань – принесуть 
Вам і Вашій родині добро, мир і достаток. Ба-
жаємо, щоб у новому році Ви зробили все те, про що 
так давно мріяли. Ми віримо, що у новому році Ви 
відчує турботу з боку колег, тепло друзів та близьких. 
Щастя Вам, міцного здоров’я, здійснення найзапові-
тніших бажань.

Рік Новий - казковий час!
Хай здивує щастям Вас
Рік добра і рік кохання.
Тож приймайте привітання:
Будьте добрі та здорові,
Побажаємо любові,
Світла й радощів багато,
Щоб життя було, як свято!

З Новим Роком!
З повагою 11-А клас! 
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БЛАГОДІЙНИЙ МАРАФОН

14 грудня в нашій державі відбув-
ся День вшанування учасників лікві-
дації наслідків аварії на ЧАЕС.  Саме 
14 грудня 23 роки тому, через 7 міся-
ців після вибуху, на Чорнобильській 
АЕС було завершено спорудження за-
хисного саркофага над зруйнованим 
четвертим енергоблоком. 14 грудня 
Україна вшановує героїв-рятівників, 
які приборкали ядерну стихію Чорно-
биля, багато з них загинули, рятуючи 
рідну землю і все людство від наслід-
ків найбільшої у світовій історії техно-
генної катастрофи. За 23 роки в Укра-
їні їм відкрито тисячі меморіальних 
комплексів та пам'ятників, пам'ятних 
знаків, які вшановують пам'ять героїв-
чорнобильців. 

Сумні дати чорнобильської ка-
тастрофи, а це, передусім, 26 квітня 
1986 року, спонукають до підвищення 
уваги до постраждалого населення 
та розв'язання проблем, що постали перед ним. 14 
грудня в багатьох містах і селах біля меморіальних 
комплексів, пам'ятників та пам'ятних знаків героям-
чорнобильцям проходять мітинги, відбуваються по-
кладання квітів. 

У рамках Дня вшанування учасників ліквідації 
наслідків аварії на ЧАЕС щорічно відбувається Між-
народна акція «Чорнобильський дзвін». Учасника-
ми благодійних марафонів «Милосердя -2009» та 
«Милосердя - 2010» у цьому році стали й учні об-
ласного комплексу (гімназія-інтернат-школа мис-
тецтв). 

 Проведення благодійних марафонів стало 
проявом доброчинного ставлення  учнів гімназії та 
їх спільної участі у реалізації недержавних проектів 
щодо вирішення суспільно-значимої проблеми, як у 
покращенні умов лікування та проживання тяжко-
хворих і хворих дітей-чорнобильців у всім  відомо-
му УСДРЗН і в регіонах України.

Під час проведення благодійних марафонів 
учні 10-В класу ознайомилися з історією найбільшої 
техногенної катастрофи в історії планети та з світ-
лою ідеєю створення ікони Чорнобильський спас. 

Як відомо, ця ікона є унікальною саме тому, що 
на іконі зображений Спаситель 
в оточенні Богородиці й архи-
стратига Михаїла, а нижче — 
ліквідатори і загиблі внаслідок 
катастрофи на Чорнобильській 
АЕС на фоні станції. Бог рятує 
душі, а чорнобильці й ряту-
вальники — землю і життя, да-
ровані Господом. До цього ніко-
ли людину з Богом на іконах не 
зображували. Тільки тому, що 
чорнобильці виконали заповідь 

Господню: чужої крові не пролили, а своєї не пошко-
дували, їм випала така честь. Фактично зображені 
на образі люди — це Божа людська рать.

Учні 10-В класу під час проведення акції та го-
дини спілкування «Чорнобильський дзвін»говорили 

про великий подвиг героїв Чорнобиля , 
про те, що треба вклонитися людям, які 
не пошкодували свого здоров’я і свого 
життя – захистили нас і весь світ під 
час катастрофи від ще більшого лиха . 
На ліквідацію аварії було залучено 600 
тис. чоловік. Ми ніколи не забудемо їх 
подвигів і повинні зробити все, щоб 
проблеми Чорнобильців не були про-
блемами тільки Чорнобильців.

У нашому закладі з 1 по 10 грудня 
2009 року проведено благодійні ма-
рафони «Милосердя - 2009» та «Ми-
лосердя -2010»: зроблено передплату 
газети «Чорнобильський дзвін» - 2 
екземпляри, пожертвування у розмірі 
430.00(чотириста тридцять гр. 00 коп.) 
перераховано на користь постражда-
лих дітей України «Врятуймо дітей Єв-
ропи - чорнобильців».

Чорнобильський дзвін
учні 10-В класу

А ТИМ ЧАСОМ…
СВЯТО НАБЛИЖАЄТЬСЯ!!!
Шановний
Анатолію Єгоровичу, 
дорогі вчителі ,
учні та працівники гімназії!
Вітаємо Вас з наступаючим 
Новим 2010 роком!
Нехай Новий рік буде щедрим для 

Вас на цікаві плани та творчі успіхи, принесе із собою 
смак нових перемог, впевненість у правильності обраної 
мети та енергію для її досягнення.
У минулому році хотілося б залишити негаразди, про-
блеми, гіркоту нездійсненних мрій та сподівань.
Новий рік – це яскраве , красиве, урочисте і веселе свя-
то із зеленою ялинкою із різнокольоровими прикрасами, 
із щасливими дитячими обличчями, надіями і радістю 
кожної родини. Хай надія і віра в себе і свої сили надихає 
Вас на здійснення найзаповітніших Ваших мрій.
І хай збудеться все задумане, а 2010 рік стане таким, 
яким ми хочемо його бачити. Зустрічаючи Новий рік, 

побажаємо один одному Любові та Віри. 
Віри в себе і в процвітання нашого міста, 
нашої країни. Подаруємо найдорожче, най-
цінніше – любов і тепло наших сердець, увагу і 
турботу нашим близьким, аби у Новому році 
щасливих людей стало більше.
Хочемо побажати всім Вам аби Новий рік 
приніс мир, спокій справедливість та здоров’я, 
радість і впевненість у завтрашньому дні.
Успіхів Вам і удачі, щастя і благополуччя!З повагою учні 10-В класу! 
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СВЯТО НАБЛИЖАЄТЬСЯ

Як і у більшості давніх народів, початок Нового року 
на Русі асоціювався з початком весняного відродження при-
роди. Наймовірніше Новий рік святкували з появою нового 
Місяця в перші весняні дні, найближчі до весняного рівно-
дення. При цьому рік міг мати як 12, так і 13 місяців.  Свято 
отримало назву “Нове Літо”.

Із прийняттям християнства на Русі було запровадже-
но Юліанський календар, а святкування Нового Року було 
встановлено на 1 березня, що за переданням 
відповідало даті творення світу.

Пізніше Новий рік було перенесено на 
1 вересня у відповідності до прийнятого Візан-
тійською церквою, а літочислення велося від 
«Створення світу». Перенесення було узаконе-
но московським митрополитом Феогностом, а 
остаточно постанову Московського собору вва-
жати за початок як церковного, так і цивільного 
року, 1 вересня затвердив імператор Іоанн III. 
У цей рік церква відзначала 7000 років від «со-
творення світу» і очікування кінця світу набули 
широких масштабів.

В той же час на українських землях, що 
входили до складу Великого князівства Литов-
ського, а пізніше – Речі посполитої, з 1362 року 
початок Нового Року було встановлено на 1 січ-
ня і літочислення велося «від Різдва Христова». Ця система 
зустрічається в українських літописах того часу.

В 1582 році папа Григорій XIII ввів нову календар-
ну систему, що одержала назву григоріанської або «новий 
стиль». Православна церква на Константинопольському 
соборі 1583 року визнавши неточність юліанського кален-
даря, однак, відмовилася переходити на григоріанський че-
рез те, що за новим стилем християнський Великдень іноді 
збігається з єврейським або наступає раніше його, що за-
боронено «Апостольськими правилами». У той же час про-
тестантські країни перейшли на григорианський календар 
лише у 18 столітті, таким чином тривалий час Новий Рік 
у православних та протестантських країнах наступав на 11 
днів за католицький.

20 грудня 1700 року за указом царя Петра I Новий рік 
у Російській Імперії святкують, «…по примеру всех христи-
анских народов…» 1 січня, причому як і раніше — за юлі-
анським календарем. У XVІІІ столітті практично всі протес-
тантські держави переходять на григоріанський стиль, нато-
мість в Російській імерії до 1918 року зберігався юліанський, 
через що Новий рік на землях, що входили до її складу, не 
збігався із західноєвропейським.

У 1918 році декретом Совнаркома «…в целях установ-
ления в России одинакового почти со всеми культурными 
народами исчисления времени…» було прийнято перехід 
на Григоріанський календар і Новий Рік знов почав співпа-
дати з європйським. Натомість російська, а також Сербська 
та Єрусалимська православні церкви відмовились переходи-
ти на новий стиль, внаслідок чого усі нерухомі церковні свя-
та, а також Новий рік святкується за старим стилем, в резуль-
таті чого утворився такий рідкісний історично-культурний 
феномен, як Старий Новий рік. Як додаткове свято, старий 
Новий рік і понині святкується в Росії, Україні, Білорусі, 
Сербії, Чорногорії та окремих районах Швейцарії.

Прийшовши до влади в 1917 році, більшовики наміри-

лися створити новий світ. День 7 листопада стали вважати 
першим днем нової ери і щорічно святкувати як Новий рік 
зі всіма його ритуалами. При такому баченні світу ні Богу, 
ні старим святам місця в новій Росії не було, тому почалася 
активна кампанія боротьби з ними.

Новый рік перейшов з неофіційного статусу в статус 
державного свята, а з 1 січня 1948 року (Указ Президії Вер-
ховної Ради СРСР від 23 грудня 1947 року) перший день 
нового року став неробочим днем.

Новорічна ялинка також має давню історію. У старо-
давніх слов'ян був бог вишень Керніс. Щоб уласкавити його 
(бо від нього залежав урожай), щовесни на квітучих дерев-
цях вишень засвідчували свічки. Цей стародавній звичай у 

слов'ян запозичили німці й так само почали на-
передодні Нового року вирощувати в дерев'яних 
діжках квітучі вишневі деревця і прикрашати їх. 
Але домогтися, щоб деревце вкрилося цвітом 
взимку, нелегко. І тому ялинка, завжди зелена 
й пишна, витіснида квітучу вишню.  Уперше 
ялинку встановили й прикрасили паперовими 
трояндами 1600 року. У вісімнадцятому столітті 
новорічні деревця та прикрашали навіть по-
срібненими картоплинами (картопля на той час 
була дуже великою рідкістю). А звичайні для 
нас скляні іграшки зявилися аж у 1850 році. До 
1917 року ялинку ставили на Різдво у панських 
родинах.

Звичай робити ранки для дітлахів пішов із 
радянських часів, коли у 1936 році постановою 
ЦК ВЛКСМ було дано фабрикам і заводм дору-

чення підготувати дітям подарунки, а радгоспам - заготувати 
ялинки. Разом із улаштуванням святкових ялинок для дітей 
стали заохочувати до колективної зустрічі нового року і до-
рослих.

Тому ми сьогодні і наряджаємо ялинку, ходимо на ран-
ки разом із дітьми і зустрічаємо новий 
рік веселою компанією.                                                                                                                              

Дещо з історії святкування 
Нового рокуУчні 11-Б класу

А ТИМ ЧАСОМ…
СВЯТО НАБЛИЖАЄТЬСЯ!!!
Шановний
Анатолію Єгоровичу, 
дорогі вчителі ,
учні та працівники гімназії!

Черговий рік – це лиш фрагмент життя,
Черговий кадр у цім чарівнім світі.
Хай в цьому кадрі буде більше світла,
А тіні всі хай кануть в небуття!!!

З повагою учні 11-Б класу! 
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Мій дідусь, Рябошапка Олександр Антонович, 
народився 27 жовтня 1945 року в селі Диківка 
Знам’янського району Кіровоградської області. Це 
там, де по один берег тихоплинного Інгульця здав-
на проживають переселенці – молдовани, а по 
інший – українці. Він – Почесний громадянин рід-
ного села, один із кращих випускників Диківської 
середньої школи за всю її історію.

Його мама, Любов Григорівна, на світ народи-
ла шестеро дітей, з них лиш одну доньку, а п’ятеро 
синів. І сьогодні на землі з усіх братів живе лише 
мій дідусь. Його батько, Антон Григорович, пра-
цював 27 років колгоспним механізатором. Його 
бабуся і дідусь по материнській лінії, а також тітка 
Надія і дядько Василь із життя пішли в голодному 
1933 році. А батько, Антон Григорович, у 1946 – 
1947 роках сидів за тюремними гратами за те, що 
без дозволу набрав у кишені пшеничного зерна, 
аби вдома могли зварити хоч ріденької юшки голо-
дним дітям. Найтяжче дісталося в 47-му: тоді ще 
маленький, мій дідусь якимось дивом вижив- допо-
могли всією вулицею.

Спершу Олександр Антонович гарно закінчив 
Диківську семирічну школу, а далі 8-й і 9-й класи 
Диківської середньої школи. Треба ж було продо-
вжувати навчання, але сталося так, що він почав 
працювати в полі. Олександр Антонович вміло 
працював на тракторі, впевнено став за штурвал 
комбайна. Тоді поруч трудилися батько і два брати 
Рябошапки – Віктор і Сашко. Водночас він продо-
вжував навчання у вечірній школі сільської молоді. 
А вже 10й і 11й класи закінчив у денній середній 
школі. Був авторитетним, обирався фізоргом, голо-
вою учкому школи. Так, його організаторський хист 
запримітили – став завідуючим сільським клубом, 
очолив комітет комсомолу великого колгоспу. Зго-
дом О. Рябошапка навчався в Олександрійському 
училищі культури, працював деякий час в редакції 
Знам’янської міськрайонної газети «Серп і Молот», 
був запрошений в апарат Знам’янського міського 
комітету комсомолу. Навчався на філологічному 
факультеті Кіровоградського педагогічного інсти-
туту імені О.С. Пушкіна, закінчив який вже батьком 
двох дітей.  

Від літпрацівника до заступника редактора 
газети – складний шлях у журналістику О.А Рябо-
шапки. У колективі обирався головою профкому, 
секретарем парторганізації редакції. Такий тоді 
час був... Його ініціативна, творча робота в газеті 

і на радіомовленні обірвалася в тридцять років – 
червневої ночі 1976 року. Автокатастрофа – не-
сподівана і безглузда.

Він один, без свідомості, з покаліченим хреб-
том, ребрами, серйозною травмою голови кілька 
годин непорушно пролежав на асфальті автотраси 
Рівне-Новоукраїнка. Операція, як переконували і 
доводили лікарі, на той момент була запізнілою, а 
він сухими губами, лежачи у ліжку, шепотів, про-
сив, наполягав: «В операційну мене, в операцій-
ну...» Завжди поруч була дружина Марія Іванівна. 
Став інвалідом I групи, прикутий до ліжка і, правду 
кажучи, навіть не вірили, що Олександр Антоно-
вич зуміє прожити понад три десятки років повно-
цінного життя, зуміє побороти самого себе. Він це 
зробив!

Московська клініка спиномізкової травми док-
тора медичних наук А.В.Лівшиця. Там він витримав 
дві складні операції: на животі, на дерев’яному 
щиті він лежав непорушно цілих сім місяців. Неймо-
вірно, але факт. Залізне ліжко, інвалідний візок і 
постійно пекучий біль. Молодий філолог-журналіст, 
краєзнавець і історик, він назавжди залишився не-
порушним. Систематичне санітарно – курортне лі-
кування помітних зрушень на краще не дало, хоча 
зміцнило моральний стан О. Антоновича.

Він, долаючи біль і каторжні судоми всього 
тіла, знову береться за невтомне перо, друкується 
в різних виданнях, продовжує свій краєзнавчий по-
шук. Вчена рада інституту літератури і народної 
творчості ім. Т.Г. Шевченка затвердила тему його 
майбутньої кандидатської дисертації.

Над рукописом своєї першої книжки, яку при-
святив дружні Марії Іванівні, працював три «по-
вних» роки, а повних тому, що в своєму ліжку за 
роботою проводив 12-14 годин на добу. Книжка 
«Такі незвичайні долі» вийшла восени 1991 року 
– Дніпропетровськ, видавництво «Січ». За першою 

Вiчне джерело
М. Бельніцька,

10-Б клас
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там же вийшла друга – «Чорнолісся пам’ятає» - до 
50-річчя  визволення Знам’янщини від німецько-
фашистських загарбників. Наполегливий пошук 
відкрив раніше невідомі імена полеглих в атаці і 
померлих в госпіталях м.Знам’янки воїнів 15 націо-
нальностей.  

Наступна книга О.А.Рябошапки «Вічне дже-
рело» (Централь-Українське видавництво, Кіро-
воград) повідала читачам про головного лікаря 
залізничної лікарні А.Лисенка (1874-1905 рр.) 
– рідного брата класика укр. музики М.Лисенка. 
Композитор разом зі своїм троюрідним братом, 
драматургом Михайлом Старицьким  відвідували 
нашу Знам’янку,  мешкали в сусідньому селі Орло-
ва Балка. В книзі можна знайти рядки про нашу 
землячку, народну поетесу М.С. Бондаренко, відо-
мого художника І.П.Похитонова, про автора відо-
мої пісні «Їхав козак за Дунай» С.Климовського, 
який тривалий період проживав у невеличкому 
хуторі Припутні (біля с. Мошорино) Знам’янського 
району.  

1997р. до читачів прийшла ще одна книга 
О.А. Рябошапки – «Вогонь нескорених сердець», 
яка є ніби продовженням першої виданої книжки – 
«Пам'ять крізь роки» видана на кошти Знам’янської 
міської ради. 

О.А.Рябошапці було присуджено обласну 
краєзнавчу премію імені В.Ястребова. Міністер-
ство праці і соціальної політики України з нагоди 
55-річчя від дня народження та відзначаючи ак-
тивну життєву позицію Олександра Антоновича 
нагородило Почесним нагрудним знаком «За сум-
лінну працю». Цей знак тепер поруч з медаллю «За 
трудову відзнаку». А ще – пам’ятні іменні медалі 
Українського Товариства охорони пам’яток історії 
і культури Української РСР. 

До 60-річчя Великої Перемоги член Націо-
нальної спілки журналістів України, краєзнавець 
і публіцист О.Рябошапка за фінансової підтрим-
ки спонсорів випустив у світ чергову книгу – «За 
Перемогу і Правду». Нині тяжко і напружено на-
роджується рукопис десятої за рахунком книги. Її 
тема – підпільно-партизанська  боротьба на Чор-
ноліссі. В ній автор прагне сказати правду. А тим 
часом з-під пера знам’янського автора виходять 
нові вірші, народжуються лірико-патріотичні пісні, 
а також зріють реальні творчі плани.

О.А.Рябошапка спершу став Почесним грома-
дянином рідного села Диківки. Із 2002 року він – 
Почесний громадянин м.Знам’янки. Це – відзнака 
за його багаторічне терпіння, за внесок у створен-
ня Книги Пам’яті, за мужність і своєрідний талант. 
Неповторний талант...

А ТИМ ЧАСОМ…
СВЯТО НАБЛИЖАЄТЬСЯ!!!
Шановний
Анатолію Єгоровичу, 
дорогі вчителі ,
учні та працівники гімназії!

Від усього серця вітаємо Вас із самими 
довгоочікуваними і світлими святами – 
Новим Роком та Різдвом Христовим! 
Це з дитинства усіма нами улюблені й радісні 
дні, наповнені світлом свята спільної радості, 
веселощів, очікування чуда й казки, душевного 
тепла і надії.

Озирнувшись назад, можна сміливо 
сказати, що 2009 рік був прожитий не дарма. 
Він був насичений подіями, напруженою 
працею, глибоким змістом та звершеннями. 
Він подарував нам радість зустрічей 
й відкриттів, перемог і досягнень, новий 
професійний і життєвий досвід.

Напередодні Нового Року прийнято 
загадувати бажання і вірити, що вони 
обов’язково здійсняться. Від усієї душі 
зичимо Вам великого людського щастя, 
міцного здоров’я, добра й радості, вірних друзів 
та близьких людей поруч. Нехай прийдешній 
рік виправдає Ваші найзаповітніші надії 
і прагнення, принесе достаток і добробут 
Вашим сім’ям. Нехай панують у Ваших 
домівках мир, взаєморозуміння й любов.

З Новим Роком та Різдвом 
Христовим!

З повагою 10-Б клас!
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А ТИМ ЧАСОМ…
СВЯТО НАБЛИЖАЄТЬСЯ!!!
Шановний
Анатолію Єгоровичу, 
дорогі вчителі ,
учні та працівники гімназії!

З Новим роком, добрі люди !
Хай любов заходить в дім,
Хай добро панує в нім,
Хай в родинах спокій буде,
Хай щастить Вам, добрі люди!

З повагою учні 9 класу!

Зимові свята – період ворожіння на майбутній 
рік, про який співається в колядках, щедрівках, 
виявляється в обрядах.

Катерини
День великомучениці Катерини – свято 

дівочої долі. У день Катерини, який святкується 7 
грудня, дівчата ворожать і закликають долю (під 
«долею» розуміють шлюб).

За традицією ранком, до схід сонця, дівчина 
йде в садок і зрізає гілочку вишні, ставить у воду, 
чекаючи свята Меланки. Якщо до Меланії вишня 
розів̀ ється і розцвіте – добрий знак, бо й «доля» 
дівоча цвісти буде, засохне гілочка – кепська 
ознака.

Увечері дівчата сходяться до однієї хати і 
варять спільну вечерю – борщ і кашу. Приходять 
хлопці, і починається сміх, співи… Опівночі, перед 
«півнями», дівчата беруть «вечерю», обгортають 
новим рушником і йдуть закликати долю. Вони, 
вилазячи на ворота зі стравами, кричать: «Доле, 
доле! Йди до мене вечеряти!» Якщо півень 
заспіває – «доля обізвалась».

День Андрія Первозванного
День святого Андрія Первозванного 

припадає на 13 грудня. Стародавня християнська 
легенда каже, що апостол Андрій Первозванний 
проповідував християнство у самому Царгороді, 
на побережжях Чорного моря та на околицях 
нашої столиці – Києва.

З давніх-давен в ніч на Андрія дівчата 
ворожать. Ще з вечора, як тільки зійдуться 
до хати ворожити, першим ділом вони печуть 
балабушки.

Балабушки – невеличкі круглі тістечка з 
білого борошна. Воду для них дівчата носять із 
криниці ротом, та ще й так, щоб хлопці бачили. 

Коли балабушки спечуться, дівчата 
викладають їх на лавку і впускають голодного 
пса. Чию балабушку пес проковтне першою, та 
дівчина і заміж вийде першою.

Ввечері на «Андрія» сходяться вже разом і 
хлопці, і дівчата до просторої хати – щоб було де 
розбігтися для кусання калити. Із цього кусання 
і починається «Андріївський вечір».

Калита – великий корж із білого борошна, 
який печуть дівчата усі разом, скільки б їх не було 
хоч десять, двадцять… Тісто солодке, з медом. 
Зверху оздоблюють калиту сухими вишнями чи 
родзинками – «щоб гарна була». Запікають так, 
щоб вгризти її було важко. Посередині – дірка, 
в яку червону стрічку і підвішують калиту до 
сволоку посередині хати.

Біля калити стоїть вартовий – «пан 
Калитинський». Він бере в руки квач, вмочений в 
масну сажу, стає під калитою і запрошує гостя:

Я пан Калитинський, прошу пана - 
Коцюбинського калиту кусати!

«Пан Коцюбинський» бере коцюбу поміж 
ноги, ніби сідає верхи на коня, і їде калиту 
кусати.

 В ніч під «Андрія» хлопці мають найбільші 
права – єдина ніч у році, коли парубкам за 
бешкети люди вибачають. 

Сущенко В.С.,
9 клас.

А ТИМ ЧАСОМ…
СВЯТО НАБЛИЖАЄТЬСЯ!!!
Шановний
Анатолію Єгоровичу, 
дорогі вчителі ,
учні та працівники гімназії!

Дай Вам, Боже, святкувати,
В щасті довгі роки мати.
Любов щиру заслужити
І ніколи не тужити.
Щиро щастя Вам бажаю,
Усіх радісно вітаю.
З Новим Роком і
Різдвом Христовим !
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Андрій Первозванний був одним із дванадцяти 
апостолів, учнів Ісуса Христа. 

Особливо шанують Андрія Первозванного в 
Україні, так як виникнення Києва наші пращури 
пов’язували з ім’ям саме цього апостола. Літопис 
«Повість минулих літ» говорить про те, що майже 
дві тисячі років тому апостол Андрій побував на 
схилах Дніпра, де пізніше і був збудований Київ, 
він освятив це місце, поставивши хреста. 

Хоч Андрій Первозванний і є християнським 
святим, однак різні обряди, які відбуваються в цей 
день, мають прадавнє коріння, зокрема те, що мо-
лоді люди в цей день намагаються вгадати свою 
долю, дізнатися щось про судженого чи суджену. 

З давніх-давен у ніч на «Андрія» дівчата воро-
жили, бо вірили, що «Андрієва ніч» щось розкаже 
про те, чи вийдуть вони заміж, а чи дівуватимуть 
ще рік. Вони використовували багато різновидів во-
рожіння, найпоширеніший – гадання на балабуш-
ках, коли дівчата носили в роті воду, щоб випекти 
тістечка так, щоб цього ніхто не помітив, а як все 
було приготованим, запрошували до хати голодно-
го пса. Чию балабушку з’їсть першою, та дівчина 
й вийде заміж. 

Окрім цього ворожіння кидали ще чобіт через 
поріг, а потім дивилися, в який  бік впаде він носом, 
звідти і треба чекати нареченого.

Дівчата! А щоб дізнатися, як зватимуть судже-
ного, треба вийти зранку і запитати ім’я  першого 
чоловіка, який зустрінеться.

На «Андрія» парубкам прощалися усі витівки. 
В батьків, які мали відданиць і забороняли їм ходи-
ти на різні гуляння, хлопці могли зняти ворота, за-
брати воза, плуга, борону і заховати на дах хати... 
Або ж віднести в інший бік села. 

Увечері парубки влаштовували калиту, так зва-
ний медяний коржик, який підвішували на стрічку , 
а потім стрибали, щоб вкусити. Після калити брали 
горнятко з медом, на дно якого клали перстень, 
хлопець, який зможе дістати його губами, не вмо-
чивши носа, – ожениться і буде щасливим. 

От воно, свято Андрія Первозванного, яке спо-
конвіків зводить молодь, говорить про ім’я, харак-
тер судженого, про щасливий шлюб...

Цей величний день дає надію тим, хто не може 
знайти щастя.

Ну що ж, ворожімо?!    

День Андрія Первозванного
Т. Мірошниченко, 10-А клас

Було це у III столітті. Батьки Святого Миколая 
Чудотворця - Феофан і Нонна - жили в стародавній 
Лікії. Вони були заможні, благочестиві та милосердні 
до бідних.

Одне засмучувало - в них не було дітей. Вони 
просили Бога дати їм дитину, обіцяючи присвятити 
її Господу. Молитва була почута, і Нонна народила 
сина, якого назвали Миколаєм.

Святий Миколай уже в ранньому дитинстві, 
навіть коли був немовлям, почав творити чудеса: 
майже одразу після народження міг стояти на 
ніжках і, виявляючи доброчесність, до пізнього 
вечора відмовлявся від материних грудей у пісні 
дні: середу та п’ятницю.

Уже з шести років Миколай почав читати різні 
священні книги. Найбільше йому подобалося читати 
Біблію. Завдяки цьому він з дитинства полюбив 
церкву, а гріх вважав за найбільше та найстрашніше 
нещастя.

Батьки дали сину добру освіту, навчили його 
жити за християнськими заповідями.

Ледь досягнувши повноліття, Святий Миколай 
втратив своїх батьків , які залишили йому великий 
спадок. Він усвідомлював, що це багатство слід 
використати на славу Богові і поміч людям. Узяли 
його до себе родичі, люди дуже заможні, аби сирота 
ні в чому не знав нестатку.

Але далеко не в кожній родині було таке 
багатство. Хлопчик усе це бачив, а як допомогти 
бідним, не знав. Настали холодні зимові дні, усе 
менше дітей з̀ являлося на вулиці:не всі мали теплий 
одяг. 

Якось увечері Миколай пробрався до комори, 
зібрав у мішечок крупи, борошно, горщик масла, 
який-ніякий одяг. Потім, намагаючись бути 
непоміченим, тихенько вийшов з дому. На порозі 
одного з тих будинків, де терпіли нестатки більше за 
інших, хлопчик залишив свої подарунки. Наступного 
дня все повторилося знову. Люди, знаходячи ці 
дари, плакали від радості і, не знаючи, хто це 
зробив, дякували Богу.

     Коли Миколай у черговий раз ішов зі своїми 
подарунками, його побачили і, прийнявши за злодія, 

зупинили. Так було розкрито тайну.          
        

Святий Миколай.Хто він?    
Учні 5 класу

А ТИМ ЧАСОМ…
СВЯТО НАБЛИЖАЄТЬСЯ!!!
Шановний
Анатолію Єгоровичу, 
дорогі вчителі ,
учні та працівники гімназії!

Незабаром Новий рік
Переступить Ваш поріг.
То нехай він завітає
З тим, що серце забажає
І принесе Вам багато
Радощів у Вашу хату,
І здоров’я цілий міх
Покладе на Ваш поріг!!!З повагою 5 клас! 
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СВЯТО НАБЛИЖАЄТЬСЯ

У народі кажуть: «У грудні що не день, 
то празник». На 17 грудня припадає свято 
Варвари Великомучениці. Потім йдуть Сави 
(18), Миколи (19).Усі три празники, що «гле-
діли одне одного», себто йшли впритул, 
звалися в народі «миколаївськими святка-
ми» і мали свою специфі-
ку і неповторність.

Свята Варвара жила 
в ІІІ ст. і померла близь-
ко 306 р. За переказом, 
вона була красива і ро-
зумна дівчина. Батько 
дуже любив її і прагнув, 
щоб вона наслідувала 
його релігійні погляди, 
але вона присвятила своє життя Христу.

Легенда розповідає, що Варвара Вели-
комучениця була така мудра на вишивання, 
що вишила ризи самому Ісусу Христу.

У день Варвари гріх прясти, білити і 
глину місити. Варвари – день повороту на 
весну. Приповідка каже, що «Варвара ночі 
урвала, а дня приточила». У цей день ко-
лись варили кутю та узвар – «щоб хліб ро-
див та садовина рясніла». Прийшла Варюха 
– гляди ніс та вуха.

18 грудня відзначається свято на честь 
печерного самітника преподобного Сави 
Освяченого, який написав перший монас-
тирський, т. зв. «Єрусалимський» статут 
церковних служб і помер у 532 році.

У народі до святого Миколая – 19 груд-
ня – ставилися з особливою повагою, 
оскільки «він другий після Бога заступник 
на землі». Жодному православному свято-
му не зводили стільки храмів, як Миколаю 
Чудотворцю.

До цього свята готувалися заздалегідь. 
Та найбільше чекали його діти. Вони 
свято вірили в існування доброго за-
хисника і намагалися не гнівити «Діда 
Миколая, який про все знає». У такий 
спосіб старші виховували у дітей шано-
бливе ставлення до батьків, привчали 
до чемності, працелюбності.

Приємно, що нині звичай дарува-
ти дітворі подарунки на свято Мико-

лая поширюється по всій Україні. Святий 
уявляється малечі покровителем і мудрим 
наставником. І хоча це дитяче свято, але 
навіть дорослі «випрошують» невеличкий 
презент.

Цього року у ролі Святого Миколая ви-
ступив директор облкомплексу, народний 
артист України, професор Коротков Ана-
толій Єгорович, який вручив учням «мико-
лайчики» ( і добре, що без лозинок та буч-

ків!).
Не залишилися поза 

увагою і творчі здібності 
учнів 5 класу. Бо за лю-
бов до книги та читання 
видавництво «Грані – Т» 
теж нагородило «мико-
лайчиками» - грамотами 
старанних  дітей  за ак-
тивну участь у щорічному 

регіональному конкурсі «Найкращий відгук 
на сучасну дитячу прозу»: Садову Марію, 
Дорошенка Владислава, Баранюка Богда-
на, Погрібну Анну, Кондратенко Ольгу, Ва-
риводу Валерію, Романюк Марину, Колодку 
Олену, Кудрявцеву Валерію.

Не обділив «подарунком» Святий Ми-
колай (у цій ролі виступили його організа-
тори – Міністерство освіти і науки України, 
Міністерство культури і туризму України – з 
видавництвом «Грані – Т») і директора за-
кладу, який усіляко сприяв проведенню в 
гімназії цікавого творчого конкурсу, і вчи-
теля української мови і літератури Павлен-
ко Вікторію Володимирівну, котра допомо-
гла дітям залучитися до чарівного книжко-
вого світу. 

 Тож нехай добрий Святий зробить Ваше 
життя кращим і ве-
селішим, принесе 
щастя, радість, до-
статок у Ваші сім’ї!                       

Народні та
християнські свята

В.Шепель
В.Павленко



ГРУДЕНЬ 2009 15

2010 рік - рік жовтого ме-
талевого Тигра (Ген-інь)

Старовинна бірманська 
легенда говорить, що од-
ного разу Буйвол переміг 
в сутичці Тигра і посміяв-
ся над ним. Відтоді Тигр 
не терпить Биків (і Корів), 
тому, проводжаючи 2009-й 
рік, не можна хвалити його. 
Зате Новий рік потрібно зу-
стрічати з повагою і надією – це Тигру до 
вподоби. Тигр завжди йде вперед, зне-
важає умовності, ієрархію і консерватизм 
розуму. Тигр – знак незвичайної дії, неспо-
діваних ситуацій і виняткової долі. У будь-
якому випадку, рік жовтого металевого Ти-
гра – це рік видатних особистостей і битви 
сильних людських амбіцій, рік досягнень і 
випробувань на міцність всього життя.

Що одягнути в новорічну ніч:
В одязі бажано мати щось смугасте. 

Аксесуари і прикраси рекомендується пі-
дібрати з натуральних матеріалів, каменів. 
Хороші металеві кільця, намиста, брасле-
ти, сережки із золота, срібла, міді і пла-
тини (але не більше двох різних металів). 
Для одягу підійдуть прикраси з натураль-
них матеріалів: шкіри, хутра та ін.

Що повинно бути на святковому 
столі:

Зустрічаючи 2010 рік, поставте на стіл 
жовті, пурпурні або смугасті (з двох ко-
льорів) свічки. На стіл потрібно подава-
ти м'ясо у всіх видах (для вегетаріанців 
– соєві продукти, інші боби). Враховуючи 
характер і металеву природу нинішньо-
го Тигра, непогано приготувати м'ясо на 
шампурах або за допомогою грилю; гарнір 
можна готувати з картоплі, буряка, морк-
ви. На десерт – підсмажений арахіс. Напої 
жовтих, червоних і янтарних тонів, осо-
бливо підійдуть апельсиновий і мандари-
новий соки. Проте не варто дозволяти собі 
і близьким випити з нагоди свята зайву 

чарку, щоб не стати схожим на заклятих 
ворогів Тигра – Мавп. На час торжества 
музичний центр краще вимкнути, замінив-
ши його співом – сольним або хоровим. 
Пригощання повинні бути різноманітними, 
щоб будинок протягом року був повною 

чашею. Стіл краще поста-
вити на середину кімнати, 
у центрі столу – металева 
ваза з жовтими фруктами.

Як прикрасити буди-
нок до свята:

В оформленні кімнат 
і столу повинні бути при-
сутніми речі з металу: 
срібні чарки, облямований 
металом ріг, прикраси з 
металокераміки. На ялин-
ку добре зробити іграшки 

своїми руками і загадати потаємні бажан-
ня.

І нехай новий рік буде для Вас щас-
ливим!!!

Як зустрічати рік
Тигра Учні 8 класу

А ТИМ ЧАСОМ…
СВЯТО НАБЛИЖАЄТЬСЯ!!!
Шановний
Анатолію Єгоровичу, 
дорогі вчителі ,
учні та працівники гімназії!

Хай новий рік приходить в дім
В прикрасах ялинкових! 
Хай буде більше в році цім
Днів сонячно-чудових, 
Що плинуть тихо, як вода, 
У щасті та надії. 
В ці найчарівніші свята
Хай здійснюються мрії!

З повагою учні 8 класу

ЯК ЗУСТРІЧАТИ НОВИЙ РІК
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2010 рік може принести Ко-
зерогам кардинальні зміни 
в особистому житті - зустріч 
зі своєю половинкою. На це 
можна розраховувати в люто-

му, травні, червні і вересні. Якщо нічого 
такого не плануєте, готуйтеся втратити 
голову, закохуватися і захоплюватися. 
Доходи обіцяють рости за рахунок ста-
ранності на основному місці роботи. 
З’являться “зайві” гроші, які влітку ви 
із задоволенням витратите на коханих і 
розваги. Ваше здоров’я не постраждає, 
якщо ви не мучитимете себе постійними 
дієтами і фізкультурою. У всьому дотри-
муйтесь міри.

ОВЕН ТЕЛЕЦЬ

РАК

СТРІЛЕЦЬТЕРЕЗИ СКОРПІОН

ЛЕВ ДІВА

БЛИЗНЮКИ

РИБИВОДОЛІЙКОЗЕРІГ

Відповідальні за випуск:
Тарнопольська Т.В., Шепель В.О.
Голова комісії інформації УПГ.
Комп’ютерна верстка та дизайн: Денисов Д.О.
Редакція не несе відповідальності за зміст матеріалів
Всі права захищені, 2009. Надруковано в ТЦ облкомплексу, тираж 40 екз. supported

Голова цілком зайнята швид-
коплинними захопленнями і 
розвагами. Весь початок 2010 
роки проведете на хвилях ко-
хання і в перельотах від однієї 
симпатії до іншої. Проте до 

літа радимо визначитися зі своїми сим-
патіями, щоб уже восени махнути з коха-
ним і єдиним кудись в екзотичні країни. 
Доходи Водоліїв в 2010 році не обіцяють 
бути стабільними. Причина тому – вони 
ніяк не можуть вирішити, що робити з 
грошима: накопичувати або витрачати. 
Готуйтеся збільшити службове завзяття, 
щоб не відчувати провалів у матеріальній 
сфері. Бережіть здоров’я. Дотримуйтесь 
розпорядку дня, приділіть більше часу 
сну, уникайте перевантажень!

У 2010 році Риби можуть 
знайти своє кохання у по-
їздках, подорожах або на 
просторах Інтернету. Навіть 
випадкове знайомство може 
вилитися в щось більше. Ри-

бам у 2010 році не рекомендується заводи-
ти романтичні стосунки на роботі. Цього 
року “ризик” і “гроші” для вас - поняття 
несумісні, тому не намагайтеся грати 
“по-великому”, вкладаючи свої заробітки 
в сумнівні підприємства. Краще примно-
жуйте те, що у вас вже є. Здоров’я вимагає 
пильної уваги і чуйного ставлення–не 
перенавантажуйте себе роботою і фізич-
ними навантаженнями. Дотримуйтесь 
дієти, режиму сну і відпочинку. Навесні 
можуть загостритися захворювання.

У 2010 році Овнам буде 
важко визначитися зі своїми 
симпатіями, нелегко обрати 
лінію поведінки і справитися 
зі своїми емоціями. Друга по-
ловина 2010 року характеризу-

ється більшою стабільністю у стосунках, 
Овни нарешті знайдуть гармонію, яку 
шукали. Наприкінці року вас чекають 
цікаві інтригуючі знайомства. Фінансова 
рівновага крутиться навколо ваших за-
ощаджень. Непродумані ризики на по-
чатку року - в березні, червні і серпні, а 
потім і в листопаді - можуть призвести до 
втрати ваших заощаджень, проте ці ри-
зики можуть обернутися хорошою мож-
ливістю запрацювати. Здоров’я повністю 
залежатиме від вашого емоційного стану: 
відпочивайте і добре харчуйтеся.

У 2010 році Тельці купати-
муться в океані ніжності й до-
віри, яка запанує у стосунках з 
другою половинкою. Всі не-
приємності, минулі непорозу-

міння й образи будуть забуті. На початку 
року Тельцям необхідно бути економни-
ми, оскільки доходи не будуть такими вже 
й великими. У другій половині року Тель-
цям випаде хороша нагода запрацювати 
- не проґавте момент, використайте свої 
шанси. До кінця 2010 року можливий пе-
рехід на нову роботу або новий кар’єрний 
виток.Здоров’я не обіцяє проблем, але 
будьте обережні в лютому - не перена-
вантажуйте організм. Більше приділяйте 
увагу фізичній активності і регулярно 
проходьте медобстеження.

Чимало Близнюків у 2010 
році сумніватимуться у по-
чуттях - як своїх, так і коха-
ної людини. А робити цього 
не слід: постійне недовір’я, 
підо зри, можуть внести сер-

йозний розлад у стосунки й викликати їх 
охолодження, особливу небезпеку пред-
ставляє цей 2010 рік. Цей рік Близнюки 
проведуть у працях і турботах, але ваші 
старання будуть винагороджені, причому 
настільки, що ви відчуєте смак до марно-
тратства нелегкою працею зароблених 
грошей. Думайте про те, щоб закласти 
фундамент для подальшого зростання 
добробуту. Стежте за здоров’ям і всіляко 
уникайте нудьги - саме від неї і можуть 
виявитися всі ваші болячки. Частіше бу-
вайте в товаристві хороших друзів.

Про які-небудь стабільні сто-
сунки в особистому житті за-
мислюватися поки рано - дуже 
багато зовнішніх обставин і 
підводних течій. Проте навес-

ні Ракам випаде нагода зайнятися собою 
і своїм коханим (коханою). Постарайте-
ся не душити його (її) своєю любов’ю і 
ревнощами. Романтичним буде літо - тут 
і нові знайомства, і таємні пристрасті. Ра-
кам у 2010 році треба дуже постаратися не 
залізати в борги, а всі минулі кредити по-
вернути чітко і в строк. В цілому 2010 рік 
обіцяє бути матеріально сприятливим. 
Життєвий тонус організму схильний до 
перепадів, здоров’я може капризувати, не-
обхідно серйозно ним зайнятись і зверта-
ти увагу на будь-які нездужання.

У 2010 Левам необхідно 
постаратися не робити нео-
бдуманих кроків, не йти на 
повідку у своїх пристрастей 
і невгамовного потягу до екс-
периментів. Цим ви можете 

зруйнувати ваші стабільні стосунки. 
Особливо це актуально весною і напри-
кінці року. У фінансовому плані 2010 рік 
обіцяє бути благополучним, проте брати 
кредити не рекомендується - розплати-
тися з ними буде складно. Доходи будуть 
поступово і неухильно рости, хоча фі-
нансових проривів 2010 рік не обіцяє. На 
початку року постарайтеся не тринькати 
свої заощадження, щоб уникнути криз.
Уважніше поставтеся і до здоров’я. Під-
ступна недуга може застати Левів знена-
цька у найневідповідніший момент.

Завантаженість і повна зану-
реність в роботу не дозволяє 
Дівам знаходити багато часу 
для коханої людини, і абсо-
лютно даремно. Саме в 2010 
році коханий (кохана) може не 

витерпіти і назавжди гримнути дверима. 
Тому постарайтесь приділити йому ува-
гу, тим паче, що в цьому випадку ви не по-
шкодуєте. Початок 2010 року може бути 
фінансово проблемним, але не хвилюй-
теся, до весни все налагодиться. Старай-
теся протягом року відкладати що-небудь 
із заробленого, оскільки впродовж всього 
періоду раз-по-раз виникатимуть непе-
редбачені витрати. Здоров’я Дів обіцяє 
бути стабільним, лише стежте за своїм 
емоційним станом і тонусом, частіше по-
сміхайтеся!!!

Особисті стосунки обіця-
ють бути нерівними - то “роз-
лучення і дівоче прізвище”, то 
зізнання у коханні до гроба. 
Кохані в 2010 році будуть осо-

бливо незговірливі і нетерпимі до змін 
вашого настрою. Уникайте конфліктів, 
прагніть не шокувати обранця (обрани-
цю), інакше розрив дійсно може статися. 
У фінансовому плані Терезам захочеться 
чогось грандіозного, девіз 2010 року - 
“пан або пропав”. Потрапити в десятку 
буде непросто, а наробити дурниць і по-
терпіти фінансовий крах - елементарно. 
Будьте обережні! Зате й виграш у разі 
перемоги буде значним. Здоров’я Терезів 
не повинне підводити, а от нерви можуть 
часом здавати. Намагайтесь тримати емо-
ції в узді.

Скорпіони в 2010 році носи-
тимуться на хвилях кохання 
весь рік. Навесні Скорпіони 
здатні захопитися настільки, 
що просто втратять голову. 

Літо 2010 року також внесе сумбур в емо-
ційне життя, дуже часто ви думатимете 
про розрив з колишнім обранцем на ко-
ристь нового. Не поспішайте - новий ко-
ханий навряд чи запропонує вам сімейні 
узи, а старого можна втратити назавжди. 
Фінансове становище Скорпіонів неста-
більне - то порожньо, то густо. Проте 
якщо протягом всього року ви накопичу-
ватимете заощадження, то уникнути криз 
цілком вдасться. Восени є можливість 
значного збільшення доходів за рахунок 
додаткової роботи. Здоров’я обіцяє не 
підводити!

Особисте життя Стрільців 
ознаменується переосмис-
ленням свого ставлення до 
коханих і реалістичнішим по-
глядом на їхні якості. Стрільці 

в 2010 році досягнуть успіху в отриманні 
різних позик і кредитів, проте варто бути 
обережнішими - помилки можуть доро-
го коштувати. Особливо небезпечним у 
цьому сенсі може стати липень і листо-
пад, коли можна здорово “попасти” на 
велику суму грошей. Все перевіряйте ще 
раз і не довіряйте веселковим обіцянкам. 
Проблем зі здоров’ям не передбачається, 
проте тримайте емоції на повідку - не-
рвова система не пробачить вам постій-
них потрясінь, що може вилитися в не-
здужання.


