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ГІМНАЗІЙНЕ ЖИТТЯ

ó÷èòåëþ, ó÷èòåëþ, ó÷èòåëþ, 
Історія нашої держави цікава та трагічна. 

За весь час свого існування вона  пережила не-
мало. Ми, українці, виборювали свою незалеж-
ність тяжко, з великими втратами, заплативши 
велику ціну. Звичайно, неодноразово програ-
вали, та не опускали руки і доводили всім, що 
здатні зробити набагато більше, ніж здається. 
Можу сміливо стверджувати, що Україна – це 
держава з великої літери, і такою її зробили ті, 
чию пам’ять ми шануємо й досі. Важко навіть 
уявити, через що довелося пройти людям, які 
були ладні втратити все і віддати життя за щас-
ливе майбутнє своєї Батьківщини.

Сьогоднішня молодь, на жаль, не завжди 
розуміє, що зробили для них ті, хто свого часу 

боровся і помирав за їхнє життя. Здається, за-
вжди люди жили мирно, не воювали, думали 
про те, що придбати, куди піти чи поїхати від-
почивати, який мобільний телефон вибрати, 
яку сукню придбати. Ще в школі на уроках лі-
тератури, історії  вчителі згадують про трагічні 
сторінки війни, проводять уроки пам’яті. Та чи  
до всіх змогли достукатися? Чи всі зрозуміли? 
То чому ж виникають ситуації, коли на Вічно-
му вогні смажать яєчню, на цвинтарях зникають 
оградки з могил колишніх воїнів, на наших Фор-
течних валах вигулюють псів, а квіти, покладені 
до пам’ятника визволителям, опиняються по-
вторно на  ринку. 

Не можу сказати, що зараз кожен юнак чи 
дівчина так ганебно ставляться до минулого, 
але певна частина все ж таки не хоче розумі-
ти важливості багатьох речей, пов’язаних із 
війною. Все залежить, на мою думку, від вихо-
вання. Якщо у родині дитина змалечку знає, що 
його дідусь чи прадідусь воював, то ніколи в 
житті не дозволить собі зневажати минуле. 

А якщо ж не з дитинства, не в сім’ї, то хоча 
б із життя, засобів масової інформації, але лю-
дина повинна знати історію своєї Батьківщини, 
особливо – її трагічні сторінки. Багато також за-
лежить і від навчального закладу, де дитина ді-
знається про такі речі.

Ми вже звикли, що кожного року в Укра-
їні  9 Травня вшановують пам’ять тих, хто від-
дав своє життя за визволення нашої країни 
від фашистської навали. Я радію від того, що 
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ГІМНАЗІЙНЕ ЖИТТЯ

День Перемоги збирає все більше людей різ-
них поколінь, ніхто не залишається осторонь і 
кожного року приходить на Фортечні вали, аби 
подякувати ветеранам, яких стає все менше й 
менше, за свободу та мирне життя. Гімназисти  
навчального закладу, в якому я навчаюся, під 
керівництвом професора Анатолія Єгоровича 
Короткова вже традиційно вирушають на Фор-
течні вали разом з усіма небайдужими кірово-
градцями, щоб привітати захисників нашої дер-
жави, яких залишилося так небагато. І це далеко 
не все, що зазвичай робить наша гімназія. Бо 
директор і вчителі розуміють важливість патрі-
отичного виховання, бо «…без минулого немає 
майбутнього». 

8 травня у нашому закладі відбулася загаль-
ноліцейна лінійка, присвячена Дню Перемоги. 
Цей захід дає нам змогу  знову зануритися в ми-
нуле  і ще раз уяснити собі, якою ж важливою 
була та перемога. Цього року готувати святкову 
лінійку випала честь  10-А класу, в якому я на-
вчаюся. Під час підготовки заходу важко було 
зупинитися на окремому матеріалі, вибравши 
його серед безлічі важливих цікавих фактів. 
Була створена презентація з елементами відео 
документальної хроніки часів Великої Вітчизня-
ної війни. З піднесенням і натхненням ми друж-
но співали «День Победы». Зал підхопив еста-
фету і зазвучали пісні воєнних років: «В лесу 
прифронтовом», «Березы», «Катюша», «Синий 
платочек». (За знання цих пісень ми щиро вдяч-
ні вчителям музики та щотижневим лінійкам, 
на які готуємо, вчимо кожного разу нову пісню). 
Урочиста лінійка завершилась   хвилиною мов-
чання.

Протягом року наші гімназисти зустрічають-
ся з тими, хто пройшов війну. Запрошуємо ве-
теранів, аби поспілкуватися з ними і зрозуміти, 
звідки ці люди брали сили, щоб пережити жахи 
війни, а потім перемогти, жити далі, радіти, віри-
ти, що такого більше не повториться. Звичайно, 
ці зустрічі багато важать для  нас, гімназистів. 
Це, перш за все, живе спілкування різних поко-
лінь, розповіді не з книжок, а зі свого життя, що, 
на мою думку, жодне друковане слово не змо-
же передати. Це не лише цікаво, а й повчально: 
слухати людей, які пережили війну,  пройшли 
всі  кола пекла і вижили всупереч усьому. Вони 
бачили смерть інших, страждали від болю, але 
не здавалися і прийшли до перемоги. Особисто 
для мене спілкування з ветеранами хвилююче, 
я  горджуся і  пишаюся подвигом героїчних си-
нів своєї Батьківщини. 

День Перемоги –  важливий день у житті 
нашого народу.  Ми повинні вічно пам’ятати й 
шанувати тих, хто в буремні роки війни віддав 
життя за нашу свободу та мирне небо.

Шостак Катерина, 10-А клас
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ОСОБЛИВА ДУМКА

Ось вже і настала та мить, на яку наші ви-
пускники так довго чекали, – останні дні в гім-
назії.

Так швидко і непомітно проминули ці два 
роки навчання, наповнені різноманітними по-
діями, несподіваними знайомствами, цікавими 
відкриттями та захоплюючими подорожами.

Одинадцятикласники зараз, напевно, чи не 
найкраще розуміють, що мають право носити 
почесне звання гімназиста. А вже скоро вони 
стануть для нас лише гостями.

Ми б хотіли, щоб наші 
старші друзі і наставники 
не забували рідну гімназію, 
вчителів, які доклали чима-
ло зусиль для того, щоб учні 
не лише здобули гарні зна-
ння, а й знайшли своє по-
кликання у житті. Тут вони 
навчились самостійно при-
ймати рішення, співпрацю-

вати з іншими, берегти дружбу.
Я впевнена, що випускники ніколи не за-

будуть свій гуртожиток на Полтавській, першу 
ранкову зарядку, заборони вечірнього вихова-
теля, уроки класичного танцю і ще багато ін-
ших моментів. Може, колись вони ображались 
за сувору дисципліну, вимогливість вчителів та 
безкінечні моралі вихователів, але саме це за-
гартувало їх.

Кожен отримав неоціненний дар – вміння 
бачити красу і відчувати гармонію, адже гімна-
зія виховувала засобами хореографічного, му-
зичного, хорового, образотворчого, приклад-
ного мистецтва. Залишається лиш бути вірним 
гімназистом і частіше приходити до рідного на-
вчального закладу. 

А ми, десятикласники, 
бажаємо вам насамперед 
успішно здати іспити та 
вступити до омріяного ви-
щого навчального закладу. 
Наполегливо прямуйте до 
своєї мети, не опускайте рук 
перед перешкодами, завжди 
залишайтесь гідними звання 
Людини!

Ось вже і настала та мить, на яку наші ви-
пускники так довго чекали, – останні дні в гім-
назії.

Так швидко і непомітно проминули ці два 

вати з іншими, берегти дружбу.
Я впевнена, що випускники ніколи не за-

будуть свій гуртожиток на Полтавській, першу 
ранкову зарядку, заборони вечірнього вихова-
теля, уроки класичного танцю і ще багато ін-
ших моментів. Може, колись вони ображались 
за сувору дисципліну, вимогливість вчителів та 
безкінечні моралі вихователів, але саме це за-

Випускникам…Випускникам…Випускникам…

Гарасько Ірина, 10-Б клас
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Велична пiсня 
квiтам

ОСОБЛИВА ДУМКА

Гарасько Ірина, 10-Б клас

Весна… Повітря насичене ароматом квітів та 
трав, птахи співають, пірнаючи у пух білосніж-
них хмар, а над нашими головами вже яскраво 
посміхається гаряче сонце. Дивовижний час. 
Час прокидання, натхнення. І з-поміж безлічі 
дат, які ми святкуємо в останній 
місяць навчання, хочу виділити 
одну. Безперечно, і День Пере-
моги, і останній дзвоник важливі 
дні для кожного з нас. Та ви, ма-
буть, не знаєте, що 19 років тому 
ООН визначило 13 травня Днем 
сім’ї. 

Так, сім я – це один із най-
важливіших факторів впливу на 
розвиток особистості та її по-
дальше життя. Змалечку мама й 
тато навчають нас бути добрими 
до людей, ввічливими, самостій-
ними, вірити у свої сили. Братик 
чи сестра дають нам змогу спіл-
куватися та навчатися знаходити 
компроміс. Бабуся і дідусь за-
вжди піклуються про нас, дають 
пораду, коли життя здається над-
звичайно тяжким. Сім я – це шко-
ла життя. Твої рідні тебе завжди чекають, у якій 
би скруті не опинився. 

Та, на жаль, коли ми дорослішаємо, то 
віддаляємося від нашої родини. Ми не спіл-
куємося зі своїми рідними, не довіряємо 
їм таємниці, не слухаємо їхніх порад. При-
кро. Адже сім’я  завжди буде стояти за нас 
горою. Це єдине ціле, єдиний «організм».  
       Не потрібно забувати про те, що людське 
життя не вічне. Колись може бути запізно. Ці-
нуйте час! Замість того, щоб проводити життя 
в мережі, допоможіть мамі на кухні. Пожалій-

те її втомлені руки. Поговоріть 
з татом. Ви навіть не уявляєте, 
скільки цікавого та дивовижного 
він може вам розповісти. Попро-
сіть його розказати про свої ней-
мовірні пригоди з сусідськими 
хлопчаками, про кумедні ситуа-
ції в школі, про перші почуття… 
Вмійте вчитися на чужих помил-
ках. Досвід додає мудрості. По-
грайте з меншим братиком чи 
сестричкою, допоможіть вивчити 
уроки. А потім подивіться разом 
веселий мультфільм чи сходіть у 
парк. Спілкування зближує. Брати 
чи сестрички мають бути ліпши-
ми друзями, однією командою. І 
обов’язково зателефонуйте бабу-
сі та дідусеві. Поцікавтеся станом 
їхнього здоров’я, запитайте про 

справи і ще раз скажіть, як ви їх любите. Це не 
просто слова. Це  промінці, які зігрівають серце. 
      Тож не забувайте про найрідніших людей. 
Проведіть ці чудові, теплі травневі дні разом з 
ними. І нехай ваша родина завжди буде з вами!

ОСОБЛИВА ДУМКА

Весна… Повітря насичене ароматом квітів та 
трав, птахи співають, пірнаючи у пух білосніж-
них хмар, а над нашими головами вже яскраво 
посміхається гаряче сонце. Дивовижний час. 

Та, на жаль, коли ми дорослішаємо, то 
віддаляємося від нашої родини. Ми не спіл-
куємося зі своїми рідними, не довіряємо 
їм таємниці, не слухаємо їхніх порад. При-
кро. Адже сім’я  завжди буде стояти за нас 
горою. Це єдине ціле, єдиний «організм».  
       Не потрібно забувати про те, що людське 
життя не вічне. Колись може бути запізно. Ці-
нуйте час! Замість того, щоб проводити життя 

Свято сім’їСвято сім’їСвято сім’ї

Ю.Валента, 8 клас
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ІСТОРИЧНА СТОРІНКА

літньоголітньоголітнього
Уже зовсім скоро скінчиться весна-красна і 

настане найулюбленіша пора року усіх школярів 
світу – літо. Протягом наступних трьох місяців 
хтось буде допомагати батькам по господар-
ству, хтось активно готуватись до наступного 
навчального року, але і ті, й інші точно будуть 
мати час, аби зібратись з родиною разом і від-
значити великі свята, як це робили наші пред-
ки. А їх влітку – хоч греблю гати!

Найпершим святом літнього циклу, яке від-
значали наші пращури, були проводи русалок, 
що відбувалися на початку червня, у перші дні 
Петрівки. Це свято пов’язане з  родючістю по-
лів, моліннями на дощ. Слов’яни вірили, що 
міфічні істоти, а саме русалки, здатні впливати 
на родючість ґрунтів. У день проводів русалок 
дівчата в полі на житах робили спільний обід 
і частувались, після чого розплітали коси та 
кидали свої вінки на грядки, аби задобрити по-
льових русалок.

З липнем пов'язано три найбільших свята, 
що мали певне спільне значення: Купала – 7 
липня, Петра і Павла – 12 липня та Прокопа – 21 
липня.

Купальське свято за язичницьким кален-
дарем належить до найважливіших, оскільки 
символізує весілля бога літнього сонцестояння 

(7 липня) з богинею води Даною. Цього дня за 
прадавнім звичаєм наші предки брали шлюб 
(злюб). В основі купальських обрядів лежать 
культи вогню, води і рослинності. Вогонь ви-
ступає символом сонячного світила, яке в ніч 
на Івана Купала досягає своєї зрілості й набуває 
найбільшої життєвої сили. Сонце у купальських 
іграх переноситься на землю у вигляді колеса, 
яке обвивається соломою і спалюється або за-
палене пускається з горба у воду. Це пускання 
колеса утверджує перехід від сонцестояння літ-
нього до зменшення життєвої сили сонця.

Найважливіший момент купальського свята 
— стрибання молоді через вогонь, що нібито 
сприяло очищенню від хвороб і гріхів. Інколи 
багаття розкладали так, щоб, перестрибнувши 
через нього, відразу потрапляти у воду, тобто 
здійснювався ритуал подвійного очищення.

 Свято апостолів Петра і Павла припадає 
на середину липня — початок жнив, тому до 
цього дня наші предки повинні були зжати хоча 
б один сніп. За народними уявленнями, Петро 
— сторож поля і майбутнього врожаю, тому ви-
жатий сніп — своєрідна жертва покровителю 
жнив. До цього зажинку готувались заздалегідь: 
жінки білили хати, прикрашали рушниками іко-
ни, пекли «мандрики» — млинці з сиром, яки-
ми, за переказами, вдавилась зозуля, покарана 
Богом за те, що вкрала їх у Петра; чоловіки го-
тували реманент.

Напередодні свята Петра селяни обходи-
ли свої ниви з хоругвами і освячували водою 

літньоголітньоголітнього
СвятаСвятаСвята
літньоголітньоголітнього

Уже зовсім скоро скінчиться весна-красна і 

літньоголітньоголітньогоциклуциклуциклуциклуциклуциклуциклуциклуциклуциклуциклуциклулітньоголітньоголітньогоциклулітньоголітньоголітньогоциклулітньоголітньоголітньогоциклулітньоголітньоголітнього



ÒÐÀÂÅÍÜ 2012 7
ІСТОРИЧНА ДУМКА

врожай, щоб його не понівечили 
грім, град, буря чи пожежа. Пізно 
ввечері чи до сходу сонця госпо-
дині, потайки від усіх, виходили в 
поле робити «закрутки» — своє-
рідні обереги поля. Зайшовши на 
обніжок лану, скручували кілька 
жмень стебел і зв'язували їх осо-
бливим способом, приказуючи 
при цьому замовляння. 

21 липня, на Прокопа, почи-
нались власне жнива. Святково 
вбрані люди сходились до ланів, 
кланялись ниві зі словами «Дай, 
Боже, легко почати і легке дожа-
ти» і починали вижинати збіжжя. 
Перший сніп — «дідух» — при-
крашали стрічками та квітами 
і зберігали до Різдва. В'яжучи 
перевеслами снопи, дотримува-
лись певних правил: озимі жито 
та пшеницю зв'язували свіжими 
перевеслами, а ячмінь, гречку, 
просо — торішніми.

Серпень також надзвичайно 
багатий на свята. 

2 серпня святкується день 
пророка Іллі. За язичницькою мі-
фологією, Ілля — це Перун, тому 
і оспівувався він як сівач озимого 
посіву. 

9 серпня — день святого Великомученика 
Пантелеймона, або «святого Палія». За народ-
ними віруваннями Пантелеймон вважається 
оборонцем людей від вогню. Під час пожежі 
навколо хати, яка горить, тричі обносять ікону 
святого Пантелеймона, вірячи, що пожежа при-
пиниться, особливо у це вірять, якщо пожежа 
виникла від грому.

14 серпня святкується день Семи Святих 
Мучеників Маккавеїв, або, як кажуть в народі, 
«Маковея». В цей день у церквах святять воду, 
квіти і мак. Після освяти квіти й мак кладуть за 
образами, і вони зберігаються аж до весни. Об-

Віленський Роман, 10-В клас

рядовою їжею в цей день є «шу-
лики» — ламані коржі з маком і 
медом.

19 серпня відзначається Пре-
ображення Господнє, або Спаса. 
У цей день у церкві святили гру-
ші, яблука, мед і обжинкові вінки 
— жмут колосся жита і пшениці. 
Колись селяни до цього дня не 
їли садових фруктів — це вва-
жалось гріхом. Повернувшись із 
церкви, сідали за стіл, їли яблука 
з медом і запивали виноградним 
або яблуневим вином. Спаса — 
день поминання померлих, за 
віруваннями це третій вихід душ, 
померлих після Страсного Чет-
верга та Зелених Свят.

На Спаса закінчуються жни-
ва, тож у такі роки якраз на Спаса 
справляють обжинки. 

Як бачимо, святкувати влітку 
нам буде що, а отже у нас буде 
змога набратися життєвої енергії 
та сили, що споконвіку переда-
ється від покоління до покоління 
нашими пращурами і до того ж 
багато дізнатися про низку інших 
свят, що мали велике значення 
для наших предків. 

Тож  давайте будемо відпочивати тілом, а 
розумом невпинно черпати древню мудрість!
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Òàê õòî æ òàêèé 
«Ãåðîé»?

Фізичне здоров’я Козерогів 
влітку у дуже гарному стані. 
Правда, психологічний стан 
час від часу буде викликати 
побоювання. Та й не дивно: 

типовий трудоголізм представників цьо-
го знака принесе невтішні «плоди». Надія 
лише на те, що у певний момент (а зірки 
прогнозують його у другій половині літа) 
виникне розуміння і усвідомлення не-
прийнятності такого способу життя. Час 
відпочити!
Приготуйтеся до творчого літа , прояв-
ляйте більше фантазії у повсякденних 
справах. Саме час записатися в студію ма-
лювання, якщо давно цього хотіли.

ÎÂÅÍ ÒÅËÅÖÜ

ÐÀÊ

ÑÒÐ²ËÅÖÜÒÅÐÅÇÈ ÑÊÎÐÏ²ÎÍ

ËÅÂ Ä²ÂÀ

ÁËÈÇÍÞÊÈ

ÐÈÁÈÂÎÄÎË²ÉÊÎÇÅÐ²Ã
Турбота про власний ор-
ганізм влітку буде особли-
во актуальною. Не споді-
вайтеся на якісь приховані 
резерви організму. Досить 
виявити обережність у голо-

дуваннях та дієтах. Правильне рішен-
ня у питанні здоров’я – збалансований 
раціон і загартовування (тільки без 
пристрасті, і, бажано, на морському 
узбережжі).
У перші тижні літа добре підійдуть 
будь-які поїздки в сусідні міста - вони 
принесуть багато нових вражень і, 
можливо, приємні знайомства, які мо-
жуть перерости у серйозні стосунки.

ÂÎÄÎË²É
Турбота про власний ор- Астрологічний прогноз 

для Риб на літо 2012 рік 
не назвеш втішним. Існує 
ймовірність і стресів, і апа-
тії, і загострень застарілих 
захворювань. Уникнути 

цього навряд чи вдасться, тому слід 
набратися терпіння і намагатися яко-
мога спокійніше пережити складний 
період. До останньої чверті сезону все 
владнається само собою, і здоров’я по-
ступово нормалізується.
Непомітно у вас може прокинутися ін-
туїція, про яку ви раніше не підозрю-
вали. У вас посилиться тяга до всього 
невідомого, загадкового.

Астрологічний прогноз 

Для Овна, який страждає 
будь-якими формами хро-
нічних захворювань, літо 
-  вдалий час для чергового 
лікувального курсу. При-

чому можна сміливо використовувати 
нові методи.
При правильному підході є велика 
ймовірність того, що Ваш матеріаль-
ний стан примножиться.
Літо - це гарний час для спілкування 
з рідними. Ставтеся до всього легше, 
не намагайтеся задавити оточуючих 
своїм авторитетом і знаннями, як кра-
ще жити.

Влітку не варто нехтувати 
засобами підвищення іму-
нітету ( велика кількість ві-
тамінів, спорт), оскільки до 
кінця осені  здоров’я може 

похитнутися через простудні захво-
рювання.
Не завадить обережність у фінансових 
справах у червні та грудні.
Неконфліктність і легке ставлення до  
труднощів, що виникатимуть, зберуть 
навколо Вас людей, для яких зіграєте 
роль «жилетки». Не потрібно лякатися 
чужих проблем. Ви отримаєте репута-
цію чуйної і доброї людини.

Прихід тепла бажано 
ознаменувати систематич-
ними заняттями фізкульту-
рою. Тоді резерви організ-
му відновляться, а настрій 

буде бадьорим і оптимістичним, що 
найкращим чином позначиться у всіх 
сферах життя. І весь час потрібно сте-
жити за власними емоціями, тому що 
схильність до запальності і агресії 
може зіпсувати стосунки з колегами. 
Особливо складний період у цьому 
плані - друга половина серпня.
Але саме Ви цього літа везунчик - для 
вас воно стане надзвичайно насиче-
ним. Протягом найближчих трьох мі-
сяців з’явиться не один привід відчува-
ти себе щасливою людиною.ти себе щасливою людиною.

Для профілактики авітамі-
нозу і депресій краще з при-
ходом літа почати регулярно 
здійснювати піші прогулян-
ки, займатися фізкультурою. 

Існує ймовірність стресів і нервового 
виснаження. Але осінь стане благодат-
ним часом, коли всі проблеми здоров’я 
будуть забуті.
Виключні творчі здібності Раків ре-
комендується направити до глибини 
самопізнання і вдосконалення. Саме 
там Ви знайдете джерело натхнення і 
відкриєте нові знання, які допоможуть 
Вам зрозуміти суть того, що відбува-
ється і зробити правильний вибір у ви-
рішенні проблем.

Для профілактики авітамі- Влітку організму, нормалі-
зувавши свій стан, вдасться 
мобілізувати захисні сили 
і подолати нервове. Тому, 
Леви, не забувайте про 

отриманий досвід і витрачайте віднов-
лені сили розумно і розсудливо!
Лев у рік чорного дракона незмінно 
оточений прихильниками. З липня 
можна чекати великого почуття або, 
принаймні, шанувальника, який ко-
ристується авторитетом і славою.

Вже у перші дні літа необхід-
но прийняти профілактичні 
заходи для нормального са-
мопочуття. Скористатися для 
цього можна фітотерапією, 

ароматерапією та іншими природни-
ми засобами. Такий початок літа стане 
прекрасним підгрунтям для задовіль-
ного стану здоров’я.
Діви отримають бонус у вигляді під-
вищеного везіння, якщо не будуть 
зловживати азартними іграми і випро-
бовувати долю на міцність із спортив-
ного інтересу. Краще поставити удачу 
на досягнення цілей, розширюючи го-
ризонти застосування своїм творчим 
здібностям у всіх областях діяльності.

Влітку для Терезів настав 
час пожинати плоди своєї 
праці. Взагалі літо в плані 
професійної діяльності про-
йде під знаком творчості і 

неординарних рішень. Але необхідно 
«сім разів відміряти», перш ніж починати 
справу, пов’язану з великими грошовими 
операціями. У будь-якому разі страховка 
необхідна. Авантюри у цій сфері  проти-
показані, можете втратити все і ще зали-
шитися боржниками.
Можна думати про продовження освіти 
і обирати для себе навчальний заклад. 
Також ви можете з великим ентузіазмом 
вивчати іноземні мови, тому що інтерес 
до закордонних поїздок зростає. Подоро-
жуйте і заводьте нових друзів, враження 
обіцяють бути незабутніми.обіцяють бути незабутніми.обіцяють бути незабутніми.

Влітку Скорпіонам буде 
здаватися, що резерви їх-
нього організму нескінчен-
ні. З психологічної точки 
зору це добре, оскільки 

буде створювати відчуття, що їм все 
по плечу. Але профілактичні заходи - 
підтримання гарної фізичної форми, 
розвантажувальні дні, своєчасний і до-
статній відпочинок, вітаміни - зайви-
ми в жодному разі не будуть. Крім того, 
повинні бути обережними любителі 
екстремальних видів спорту, оскільки 
існує велика ймовірність травм.

Влітку Скорпіонам буде Стрілець не повинен пере-
оцінювати свої можливості. 
Якщо ви не будете займа-
тися своїм здоров’ям, то до 
осені вас, мабуть, вистачить, 

а далі можуть початися стреси, нервові 
виснаження, загострення хронічних 
захворювань. Так що не нехтуйте про-
філактикою. Хороший ефект дадуть 
курси масажа, заняття йогою, фізкуль-
тура.
Можливо, вам захочеться проводити 
якийсь час на самоті, тому наприкінці 
літа дозвольте собі розслабитися і від-
почити на курорті.
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