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День праців-
ників освіти

Жовтень щедрий на барви осінні
День учителя – свято ж яке!
Освітянській великий родині
Дітвора шле вітання палке!
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ГІМНАЗІЙНЕ ЖИТТЯ

Красива осінь вишиває клени, а перший 
день жовтня дарує нам тепле і радісне свято – 
День працівників освіти.

Яке ж серце потрібно мати вчителеві, щоб 
рік у рік, щоденно віддавати його учням, і якою 
має бути любов до дітей у його добрій, терпе-
ливій, нестаріючій душі!?

Саме таким – люблячим, терпеливим, доб-
рим і справедливим, закоханим у свою справу 
вчителям і всім працівникам облкомплексу була 
присвячена концертна програма, яку підготували 
діти під керівництвом своїх педагогів.

Величну пісню «Іде учитель» виконала уче-
ниця 11-В класу Олена Русіна, прикрасою якої 
став відеокліп про вчителів нашого закладу.

Розпочали святковий концерт учні 
10-А класу виконавши «Полонез».

Щирими оплесками зустрічали і проводжа-
ли глядачі юних джентельменів та «малесень-
ких жабенят» школи мистецтв.

Наймолодша учниця 5 класу Анастасія Дон-
ченко разом із однокласниками виконала пісню 
«Дивосвіт». Хореографічною картинкою «Вечо-
ра» порадували учні 9 класу.

Бурхливі оплески отримали учні 6, 7, 8, 9, 
11-А класів, які майстерно виконали хореогра-

День працівників 
освіти
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ГІМНАЗІЙНЕ ЖИТТЯ

фічні композиції «Перші кроки у коханні», «Каз-
кова країна», «Недитячий час», «Ніколи не кажи 
– ніколи», «Останнє paty в нашій хаті».

Новоприбулі 10-і класи теж не стояли осто-
ронь. 10-Г клас інсценізував пісню «Буратіно», 
учень 10-Б класу Буряк Ігор привітав усіх при-
сутніх «Чорнобривцями», а учениця 10-В класу 
Олександра Діхтяр виконала фінальну пісню 
«Розкажи про Україну».     

Продовжували «інформувати» про гімназій-
не життя творчі і талановиті хлопці 11-Б класу.

Порадували своїм виступом гітарист 
Сергій Бельман разом із чарівною гречанкою 
Владою Міцай, співачки Юлія Лінчевська та 
Поліна Сайко, грою на губній гармошці – наш 
концертмейстер Анатолій Савсюк та гості свя-
та, студенти мистецького факультету КДПУ 
ім. В.Винниченка, солісти народного хорео-
графічного ансамблю «Пролісок» Інна Бузило,  
Даніїл Ворожбит and Ko.

Заключним акордом прозвучали слова 
директора облкомплексу, народного артиста 
України, професора Анатолія Єгоровича Ко-
роткова, який виразив величальні слова подяки 
і побажання здоров’я, натхнення та щасливої 
долі усім працівникам гімназії.

Шепель В.О.
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Розвиток комп’ютерної
залежності підлітків

ГІМНАЗІЙНЕ ЖИТТЯ

Перше вересня для нас, п’ятикласників, було 
особливим, хвилюючим, цікавим та незабутнім.

В цей день ми познайомились з новими 
вчителями і вихователями. Було дуже цікаво 
спілкуватися з людьми, які будуть відігравати 
важливу роль в нашому навчанні і житті протя-
гом багатьох років. Ми побачили нашу світлу, за-
тишну класну кімнату, що  приємно радує погляд 
своїм зеленим куточком, чистотою. Проходячи 
коридорами школи, підіймаючись її сходами, 
відчуваєш всю особливість цього закладу. На-
вкруги панує спокійна і невимушена атмосфера.

У класі навчається багато учнів (38), але ми 
вже встигли познайомитися і навіть потовари-
шувати. 3 вересня 2011 року відбулися вибори 
активу класу. Вибори старости відбувалися та-
ким чином: 10 кандидатів подали заявки, роз-

робили передвиборчі програми, виступили 
з передмовами перед класом. Голосування 
було таємним і проводилося в 2 етапи. Після 
першого туру визначилися два переможці з 
однаковою кількістю голосів -  Семко Олеся 
та Заворітній Іван. Після другого туру старо-
стою класу була обрана Семко Олеся. Крім 
старости та її трьох заступників, ми обрали 
членів комісії учнівського парламенту гімназії.

Щиро кажучи, кожен з нас зараз май-
же не уявляє своє життя поза стінами на-
шої школи. Дякуємо тобі, гімназіє, що 
прийняла нас у свої дбайливі обійми.

Редколегія 5-го класу

Наші перші 
вересневі враження

Прийміть подяку щиру нашу
За труд учительський важкий.
Хай добре Вам весь час живеться
Без горя, смутку та біди,
А галаслива хай малеча
Приносить радість Вам завжди!

5 клас
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Цього літа 11-Б клас мав можливість від-
відати стародавнє місто Львів та побувати на 
найвищій точці України – горі Говерла Чорно-
гірського хребта Східних Карпат. 

У перший день подорожі ми отримали 
надзвичайно багато емоцій, милуючись не-
зрівнянною красою вузеньких вулиць та куль-
тових споруд міста  Лева. Завдяки енергій-
ності екскурсовода за один день ми відвідали 
Личаківське кладовище, Собори Святого Юра 
та Святого Андрія, Площу Ринок, Домінікан-
ський костел, Королівські палати та італійський 
дворик, музей-аптеку, музей «Арсенал» (музей 

зброї) та побачили пам’ятники видатним іс-
торичним та культурним діячам України та 
Польщі. Особливо всім запам’ятялася Львівська 
майстерня шоколаду, де можна було не лише 
скуштувати солодощів, але й побачити, як їх 
створюють. 

9 червня 2011 року настав день, якого ми 
так довго чекали і який запам’ятався нам надов-
го. Здійснилась наша мрія: ми подолали гору 
Говерла, висота якої 2061 метр над рівнем моря. 
Нас вразила незрівнянна краса карпатських кра-
євидів, безмежні простори, які відкривались з 
різних ракурсів під час підйому. Звичайно, шлях 
був важкий і всі були зморені, але, піднявшись 
на вершину, ми відчули себе справжніми пе-
реможцями, навіть героями! Відчуття свободи 
і легкості охопило нас, емоції переповнювали 
нас! 

До побачення, місто Лева, до зустрічі, 
Львове!

Тим, хто пізнати добро допоміг,
Тим, хто відкрив для нас тайни доріг,
Тим, хто нам крила дарує щодня,
Тим, хто відкрив нам жагу пізнання,
Тим, чия праця важка, непроста,
Тим, чиє слово добром пророста,
Тим, хто відкрив нам науки світання,
Наші святкові та щирі вітання! 

Львiв у юних 

серцях

Недолужко В., Криворучко В., 11 Б клас

5 клас 11-Б клас
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Свято
Водохрещі

ЛІТНІ СПОГАДИ

Шостого та восьмого червня учні 7 та 
6 класів вирушили до уманського національ-
ного дендрологічного парку «Софіївка». Його 
побудував Станіслав Потоцький у 1796-1802 рр. 
Парк так названий на честь прекрасної дружини 
Софії Клавоне, гречанки за походженням. Саме 
їй Потоцький і подарував цей парк. Ця жінка 
тужила за рідним краєм, тому «Софіївка» по-
будована у грецькому стилі і є відображенням 
греко-римської міфології.

Кожного з нас вразило тонке і гармонічне 
поєднання архітектурної майстерності майстрів 
та природних творінь. І це не дивно, адже у пар-
ку можна побачити безліч прекрасних водоспа-
дів та дивовижних рослин, які тісно переплели-
ся з кам’яними та мармуровими статуями. Таке 
диво могла створити лише закохана людина.

Цікавою була подорож підземною річкою 
Ахеронт. Цією рікою наш човен дібрався до 
Ахеронтійського озера, де ми і здійснили свою 
висадку. Щоправда, ми нічого не змогли поба-
чити через суцільну темряву: наш шлях освіт-
лювало лише чотири люки, які пропускали не-
багато світла. Та ніхто не панікував, всі відчува-
ли підтримку один одного.

У Станіслава і Софії було дев’ятеро дітей, 
троє з яких померли у ранньому дитинстві від 
скарлатини, смертельної на той час хворо-
би. Як пам'ять про їх ранню смерть, в долині 
встановлено гранітний обеліск, що має назву 
«Усічена колона». Біля основи обеліска по-

кладено надмогильний гранітний камінь, який 
нагадує лева, що спить, а поряд протікає стру-
мок річки Кам'янки, розбитий на три окремих 
маленьких водоспади. Називаються вони «Три 
сльози» й алегорично виражають смуток матері 
за трьома померлими дітьми.

У парку «Софіївка» багато гротів. Один з 
них – Грот Каліпсо. Всередині люди загадують 
бажання і вірять, що вони обов’язково здій-
сняться. Недалеко від входу, на правій стіні, за-
лишилися викарбовані на стіні два рядки поль-
ською мовою, які належать Станіславу Потоць-
кому: «Забудь тут пам'ять про нещастя і прийми 
щастя вище. Якщо ж ти щасливий, так будь ще 
щасливішим».

Посеред Нижнього ставу з широко роззяв-
леної пащі змії, що звивається на камені, б'ється 
струмінь води — фонтан «Змія». Вода надхо-
дить до фонтану по самопливному підземному 
водогону, викладеному з гранітного тесаного 
каменю вздовж дороги.

Звичайно, ми побачили та дізналися ще 
безліч цікавого, але про все не можна розпо-
вісти в межах однієї статі. Дуже хочеться поїха-
ти туди ще. Ми отримали задоволення від цією 
подорожі, сподіваємося, що всі наступні будуть 
такими ж вдалими.

Незабутня 
подорож 

Романюк М., 7 клас
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День Незалежності України - головне 
державне свято, що відзначається щороку 
24 серпня на честь затвердження Акту прого-
лошення незалежності, що прийнято вважа-
ти датою утворення нашої 
держави. Святкували цей 
день і мешканці Кіровограда.

До Дня Незалежності 
України Укрпошта підготува-
ла спеціальні художні мар-
ковані конверти. В урочистій 
обстановці голови Кірово-
градської обласної держав-
ної адміністрації С. М. Ла-

рін та обласної ради М. М. Ковальчук разом з 
представниками асоціації юних філателістів 
Анною Гавриленко та Михайловою Наталією пога-
сили спеціальним поштовим штемпелем ці кон-
верти, які одразу перетворилися на колекційні.

Відкрилося свято урочистою ходою вишива-
нок. Вулиці міста наповнилися кіровоградцями 
у сорочках. Пізніше відбувся святковий концерт 
на честь 20-ти річчя незалежності України. Щоб 

порадувати кіровоградських 
глядачів, до нас завітало ба-
гато самодіяльних район-
них колективів. Всі бажаючі 
мали змогу взяти участь у 
конкурсах: «Найгарніша ви-
шиванка», «Найсмачніший 
коровай» і «Найкращий ви-
шиваний рушник». Було ці-
каво, урочисто, святково.

тебе, Україно!

Гавриленко А., 8 клас

Висловлюємо сердечну вдячність 
учителям за невтомну працю, любов 
до дітей і рідного краю, співчуття та 
доброту, які Ви щедро віддаєте нам, учням. 

Бажаємо Вам, дорогі вчителі, здоров’я, 
невичерпних творчих сил, натхнення, 
відчуття повноти й неповторності 
життя, щастя та довгої людської пам’яті. 
Нехай завжди щедрою на сходи буде 
освітянська нива, а успіх та удача будуть 
супутниками усіх Ваших починань!

8 клас
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ОСОБЛИВА ДУМКА

Так хто ж такий 
«Герой»?

Найочікуваніша подія у 

житті Малої академії наук

Для всіх школярів це знак,що час знову поринати 
у світ пізнання нового та цікавого. Цього року ми вос-
таннє святкували свято Першого дзвоника в рідному 
закладі. З одного боку, це сумно, - адже дитинство та 
юність закінчується, і ми скоро станемо самостійни-
ми, дорослими людьми, а з іншого боку – це цікаво, 
адже попереду справжнє студентське життя. Поки ми 
- гімназисти і для нас це дуже почесно. За час навчан-
ня у вже рідній гімназії ми змінилися. В минулому 
році було багато проблем: ми всі приїхали з різних 
куточків Кіровоградщини і з різним рівнем підготов-
ки та знань, нам важко було сформувати справжній 
дружній колектив, тому що кожен з нас неповторний, 
з власним характером та поглядами. Спільне прожи-
вання двадцять чотири години на добу зробило свою 
справу - ми навчилися толерантно  та з розумінням 
відноситися один до одного,тому зараз я можу сказа-
ти 11В – це одна команда.

За минулий рік навчання ми зрозуміли, як треба 
працювати задля досягнення своєї мети. Звичайно, не 
одним навчанням живуть гімназисти, тому кожен зу-
мів розкрити всі свої найзаповітніші мрії та бажання.

За прожитий рік ми подорослішали, стали більш 
впевненими та відповідальними.

Усім десятикласникам від імені 11-В бажаю 
швидше розкрити свої вміння і таланти, адже тут є всі 
умови для цього.

Навчання в гімназії - незабутній період у житті 
кожного з нас. Я дуже сподіваюсь, що не лише нам 
буде почесно говорити: «Я навчався в Кіровоград-
ському облкомплексі (гімназія-інтернат-школа мис-
тецтв)», а директор та вчителі будуть пишатись тим, 
що ми були їхніми учнями.

Настала золотава осіньЛЮБИМ
ВЧИТЕЛЯМ

«Ваше тепло в серцях пливе струмками,
І зігріває сонцем навесні,
І проростає ніжними ростками,
Що пелюстками вдячності цвітуть.»
Завдяки кому ми навчилися читати? Хто 

навчав нас з початкових класів грамотно 
писати? Хто вказує на наші помилки, на які ми, 
іноді, ображаємося за це? Так, це вчителі. Саме 
їм належать зауваження, на наш погляд цілком 
безглузді, щодо шкільної форми, поведінки на 
уроках... Але поганих вчителів не існує. Усі вони 
вчать нас добру, розуму, закладають зернятка 
людяності, взаєморозуміння, допомоги, щоб 
в майбутньому вони проросли і зробили з нас 
справжніх людей «з великої літери».

Все чисте й мудре – від учителя. Педагоги 
формують у нашій свідомості поняття про життя, 
допомагають розрізняти, де добро, а де зло. 
У нашій школі працюють люди, слова яких несуть 
глибокий філософський зміст. Це інтелігентні, 
освічені, виховані особистості, які вказують на 
помилки лише для того, щоб у подальшому житті 
ми не припускалися їх. Учителям притаманна 
така риса як проникливість. Вони бачать все 
і коли учень не готовий до уроку, і коли щось 
турбує підлітка. Вчитель знайде дорогу до 
найпотаємніших куточків дитячого серця, 
вислухає, дасть гарну пораду, заспокоїть 
теплим словом і подарує щиру усмішку, що 
лине із глибини душі.

«Несуть Вам діти з дому болі,
Несуть неспокій і зневіру, й гнів.
А Ви спроможні заспокоїть,
Знайти багато добрих слів.»
Кожний із нас закінчить школу, піде у інше, 

доросле життя. Та головне: не забувати своїх 
вчителів, цінувати їхню працю.

Отож, нехай робота приносить Вам тільки 
задоволення. Здоров’я, успіху та натхнення! 
Сердечно вдячні за Вашу нелегку працю.

М
ос

кв
ич

ов
а 

В.
, 1

0-
А 

кл
ас

Учні 11-В класу

Хай Ваш дім наповниться щастям,
Хай душа святково бринить,
Хай добром Вам щиро віддасться
Кожен день, одина і мить.

11-В клас
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Настала золотава осінь
Є  в центрі  України, в межиріччі Дніпра і 

Південного Бугу місце, яке тісно пов’язане з 
ім’ям героя Вітчизняної війни 1812р. - леген-
дарного Миколи Миколайовича Раєвського. 
Його ім‘я стоїть в одному ряду з тими, хто став 
Гордістю Вітчизни.

Саме тут, за 47 км від Кіровограда, відкри-
та вільним степовим вітрам та оперезана срі-
блястим озером , знаходиться перлина істо-
рико  – культурного надбання країни – селище 
Розумівка. 

Легендарний генерал кавалерії 
М.М.Раєвський брав участь у війнах з Туреччи-
ною, Польщею, Персією, Францією, Швецією, 
у Вітчизняній війні 1812 р. з Наполеоном. У 
критичний момент бою на території  Білорусії 
Раєвський, взявши за руки двох своїх синів 
шістнадцяти і десяти років, став попереду 
Смоленського полку, який втратив віру в свої 
сили… Цим вчинком він продемонстрував стій-
кість та силу духу, великий патріотизм.

Дуже високо цінував М.Раєвського його 
сучасник О.С.Пушкін. Він писав: «Человек без 
предрассудков, с сильным характером», «Он не-
вольно привлекает к себе всяко-
го, кто только достоин понимать 
и ценить его высокие качества».

Під стать М.М.Раєвському була 
і його дружина Софія Олексіївна, 
дочка бібліотекаря імператриці 
Катерини ІІ і єдина внучка велико-
го академіка М.В. Ломоносова.

У Бовтишці – маєтку Раяве 
(так його називали)часто бува-
ли декабристи: генерал Орлов, 
дружиною якого стала старша 
дочка Раєвського Катерина, гене-
рал Волконський, який був одру-

жений на найменшій доньці Раєвського Марії.
16 вересня 1829 р М.М. Раєвський помер на 

руках у свого сина Олександра. Згідно заповіту, 
його тіло було поховано в с. Еразмівка (Розумів-
ка), що в 4 км від садиби Бовтишка.

У травні 1833 було завершено будівництво 
церкви Воздвиження Хреста Господня. В напів-
підвальному приміщенні знаходиться склеп з 
чотирма похованнями: центральне - поховання 
генерала М.М.Раєвського, поряд - онук полков-
ник М.М. Раєвський (загиблий в Сербіі в 1876р), 
донька генерала Софія Миколаївна Раєвська та 
одне невідоме поховання родини Раєвських.

На сьогоднішній день в с. Розумівка ство-
рюється історико-меморіальний заповідник на 
честь героя війни 1812 р. М.М. Раєвського.

У день, коли в с. Розумівка відбувалась між-
народна навчальна конференція, присвячена 

240-й річниці народження на-
ціонального героя кількох країн, 
учасника російсько-французької 
війни 1812 р. М. Раєвського, в якій 
брали участь наукові працівники 
України, Російської Федерації, рес-
публіки Сербія, учні 6, 7 і 9 кла-
сів провели тематичну лінійку, 
присвячену видатному генералу 
М.М.Раєвському.

Ми пишаємось героїчним ми-
нулим, славними синами рідної 
Кіровоградщини.

Сьогодення та легендарнi 
постатi минулого

Попкова Дар’я, 9 клас

Хай щастя завжди супроводить Вас,
Людська повага й шана не минають,
А вашу мрію й працю повсякчас
Лиш визнання вінчають!

9 клас
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Дитячі
спогади…

Восени ти зустрічаєш нас привітно
Дзвінком знайомим нам не раз,
Роки летять з тобою непомітно,
Не оглянешся - вже прощатись час.

Ти відчинила двері в світ незнаний
І найцінніший скарб – знання – дала.
Довго тернистими шляхами 
День у день ти нас вела.

Тут ми знаходим друзів нових :
Одних -  на рік, а інших – на життя.
І вчителів ми зустрічаємо чудових,
Із ними йдем у світле майбуття.

Ми здобуваєм тут знання цікаві,
Що будуть нам путівником,
І школа буде завжди з нами
У серці з цим шкільним дзвінком.

Для нас ти стала другим домом,
А вчителі – немов батьки,
Тож здрастуй, здрастуй, рідна школо!
Тобі від серця ці рядки!

Здрастуй, школо!

Бойко В., 10-В клас

Ось і закінчилося літо, настав час нового 
навчального року. Ці канікули запам’яталися на 
все життя, а після чудового відпочинку можна 
сміливо розпочинати навчання.

Цього літа учні нашого класу відвідали Крим, 
Туреччину, Єгипет, Карпати, Росію, Білорусь 
та інші чудові місця Європи. Деякі прекрасно 
провели час у таборах відпочинку («Маяк», 
«Чемпіон» та інші), в селах у бабусь та дідусів. 
І, сівши за шкільну парту, будуть згадувати 
кожну радісну хвилинку, пережиту влітку.

Кожен з нас отримав багато нових вражень 
під час канікул, але не забув рідну гімназію.

Школа у пам‘яті учнів

Редколегія 7 класу

«Нічого поганого та негативного в своїй 
школі не бачу та бачити не хочу»

Ткачук Катерина

«Якщо хтось спитає в тебе: «А де ти 
навчаєшся?», відповідай сміливо: «У гімназії 
мистецтв!» Цим треба пишатися, тому що будь-
хто до цієї школи не потрапляє»

Кондратенко Ольга

«Мені сподобався попередній навчальний 
рік. Я дізнався багато нового і корисного, вивчав 
нові предмети. Оцінки не завжди задовольняли 
мене, але в цьому моя провина»

Баранюк Богдан

«Сподіваюся, що і цей навчальний рік 
запам’ятається мені надовго»

Романюк Марина
 

Гімназія вчить нас ставити перед собою цілі 
і досягати їх. Так, наприклад, Богдан Баранюк 
поставив собі за мету:

1. Не порушувати правил поведінки;
2. Слухати вчителів;
3. Добре вчитися.
Хай щастить усім учням нашої гімназії!

Хай буде слово вчителя завжди
Святим і чистим на землі,
Нехай до нього, як до правди,
Ідуть великі та малі!

11-В клас
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«Про світле майбутнє піклуються політики,
про світле минуле - історики, 

про світле сьогодення - журналісти»
 Ж. Петан

8 вересня світ відзначав Міжнародний день 
солідарності журналістів.

Це свято було засноване 
1958 року в Бухаресті під час 
IV конгресу міжнародної орга-
нізації журналістів. У цей день 
журналісти всіх країн і видань 
повинні демонструвати світові 
свою згуртованість, особливо 
в справі захисту своїх прав. 

8 вересня 1943 у Німеччи-
ні був страчений чехословаць-
кий журналіст, письменник-
антифашист Юліус Фучик, 
який активно цікавився по-
літикою ще в молодості. 
1921 року він став одним з 
основоположників Комуністичної партії Че-
хословаччини. У 1941 році Фучик став членом 
другого центрального підпільного управління 
Комуністичної партії. 24 квітня 1942 року його, 
разом з шістьма іншими членами визвольного 
руху, заарештувало гестапо. 

Юліус Фучик став відомий усьому світу за-
вдяки своїй книзі «Репортаж з петлею на шиї», 
написаної ним у стінах празької в’язниці. Після 

його смерті книга була перекладена 70 мовами 
світу, а з 1958 року день смерті Фучика став від-
значатися як Міжнародний день солідарності 
журналістів. 

Наприкінці XX століття на черговій конфе-
ренції ООН 8 вересня було офіційно визнано 
Міжнародним днем солідарності журналістів. 
Таким чином, цей день не просто чергове про-

фесійне свято, це день, коли 
всі журналісти можуть відчути 
єднання. 

У Міжнародний день солі-
дарності журналістів в усьому 
світі проходять конференції, 
з’їзди, на які збираються жур-
налісти з різних країн. На цих 
святкових засіданнях вони не 
тільки діляться своїм досві-
дом, а й отримують нагороди 
за свою, часом дуже небез-
печну, працю. Приміром, вру-
чення Пулітцерівської премії 
- найпрестижнішої премії жур-
налістів в Америці - відбува-

ється майже завжди 8 вересня.

Міжнародний
день солідарності 
журналістів

Чуніхіна Катерина, Сарапіонова Тетяна, 10-Г клас

10-Г клас

Нехай ця осінь золота,
 Вам подарує вік щасливий,
 Щоб не згасали доброта,
 Здоров’я, радощі та сила.
 Щоб Ваш важкий почесний труд
 Був плідний, як багата осінь.
 І кожен день, що йде новий,
 Хай тільки щастя Вам приносить.
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Всі Козероги, без сумніву, 
відчують високу активність 
як у діловій, так і в особистій 
сфері. Це проявиться в пер-
шій половині місяця.Вам буде 
властиво відверто говорити 

про найскладніші проблеми і не бояти-
ся можливих загострень. І це правильно: 
зірки прихильні до сміливих Козерогів і 
дозволяють їм ефективно вирішувати всі 
важливі питання, незважаючи на їх деяку 
різкість. Ваша природня чарівність, гар-
монійно доповнена рішучими і розумни-
ми діями, принесе вам успіх і високі ре-
зультати. У другій половині місяця можете 
не побоюватися формальних питань - ви 
зможете вирішувати їх з легкістю.

ОВЕН ТЕЛЕЦЬ

РАК

СТРІЛЕЦЬТЕРЕЗИ СКОРПІОН

ЛЕВ ДІВА

БЛИЗНЮКИ

РИБИВОДОЛІЙКОЗЕРІГ
Поки не настала середина 
жовтня, Водоліям краще по-
спішити із завершенням всіх 
справ, які вимагають від вас 
підвищеної активності. Вам 
складно буде зберегти цю 

активність після 15 жовтня, тому поста-
райтеся всі важливі справи вирішити до 
настання цієї дати. А як тільки прийде 
друга половина жовтня, дайте собі мож-
ливість просто відпочити і розслабитися: 
відпочиньте, постарайтеся від душі роз-
важитися. Якщо ви вже маєте свою другу 
половину, частіше розмовляйте на філо-
софські теми, обговорюйте свій світо-
гляд. А можна просто помріяти, будуючи 
спільні плани на майбутнє.

З самого початку жовтень 
подарує вам романтичні від-
носини: у вас з’являться нові 
знайомства, які через деякий 
час можуть перерости в міцне 
і світле почуття. Якщо ж ви 

вже знайшли своє щастя - вас порадують 
гармонійні і теплі відносини. Друга поло-
вина місяця ознаменується переходом від 
романтики до досить інтенсивної праці. 
Що ж, у вас накопичиться достатньо сил 
і енергії, щоб досягти будь-яких цілей. 
Більше того, ви зумієте побудувати до-
сить чуттєві інтимні стосунки з близькою 
людиною, які здивують вас емоційним 
підйомом. Сил вистачить і на ремонт, і на 
трудові успіхи.

Всю першу половину місяця 
ви будете зайняті вирішенням 
питань, пов’язаних з відно-
синами в сім’ї, а також май-
новими проблемами. Поста-
райтеся проявити всю свою 

рішучість і наполегливість, активність 
та ініціативність. Використовуйте цей 
час і для вирішення побутових проблем. 
Друга половина жовтня ознаменується 
для Овнів пожвавленням на особистому 
фронті - ви активно будете взаємодіяти 
з протилежною статтю. Особливо це 
стосується чоловіків-Овнів - вони затьма-
рять всіх інших представників сильної 
статі, стануть особливо неперевершени-
ми в очах жінок. Удача стане постійною 
супутницею всіх Овнів.

Ваша наполегливість у від-
носинах з людьми здивує вас 
самих. Ваші висловлювання 
будуть відрізнятися щирістю 
і відвертістю. Це, безсумнів-

но, стане додатковим чинником, що ви-
кликає інтерес у протилежної статі: нові 
знайомства вам забезпечені.З настанням 
середини жовтня більше уваги дове-
деться приділяти сімейним проблемам. 
З’ясуються наболілі питання, що стосу-
ються родичів. А ще в другій половині 
жовтня ви будете зайняті вирішенням пи-
тань, пов’язаних з вашою роботою. Звер-
ніть увагу на своє здоров’я. У цей період 
варто пройти медогляд, профілактичний 
курс лікування.

Для типових Близнюків 
зірки приготували особливу 
активність, яка буде супрово-
джувати їх у всіх справах про-
тягом всієї першої половини 
жовтня. Особливо активними 

будуть ваші дії, пов’язані з грошима. Всю 
свою енергію ви зможете використовува-
ти для підвищення доходів. Проте витра-
ти теж збільшаться. Щоб не розоритися, 
намагайтеся зберігати баланс і не занадто 
багато витрачати. Друга половина жов-
тня ознаменується частим спілкуванням 
з протилежною статтю. Близнюки зазви-
чай скромні й мовчазні, проявлять в цей 
період активність і легко будуть заводити 
нові знайомства. Цей час сприятливий 
також для демонстрації власної ерудиції 
та розвитку інтелекту.

Сміливість, рішучість, іні-
ціативність - ось що власти-
во Ракам на початку жовтня. 
Дуже сприятливий цей час 
для фізичного розвитку та за-

нять спортом. Можете сміливо відправ-
лятися у відрядження, подорожі і поїздки. 
Починаючи з другої половини жовтня, 
Раки переглянуть свою шкалу ціннос-
тей - можливо, для багатьох з них гроші і 
матеріальний достаток стануть менш зна-
чимими, ніж духовні цінності. Стосунки 
в сім’ї і з близькими родичами будуть ра-
дувати вас теплотою і позитивністю - це 
особливо цінно для Раків саме в другій 
половині жовтня. Якщо ви задумали здій-
снити операції з нерухомим майном - на-
ступає вдалий для цього період.

З настанням жовтня у Левів 
активізується потреба в духо-
вному розвитку і самопізнан-
ні. Нехай оточуючі помітять 
деяке уповільнення в справах 
і зниження вашої зовнішньої 

активності - зате всередині вас відбудуть-
ся серйозні зміни. Незважаючи ні на що, 
сміливо виконуйте великі покупки, вирі-
шуйте матеріальні проблеми - перша по-
ловина жовтня для цих цілей підходить 
ідеально. Відпочивши від справ у пер-
шій половині місяця, у другій половині 
ви зможете з новими силами взятися за 
роботу. Ваша активність набуде більш 
м’який характер, завдяки чому чарівність 
і харизма Левів зроблять вас особливо 
привабливими. Будь-яке спілкування по-
дарує лише позитивні емоції.

Першу половину жовтня ви 
будете активно спілкуватися з 
друзями. Виявивши біля себе 
людей з досить активною жит-
тєвою позицією, ви зможете 
тверезо оцінити свій потенці-

ал і докласти деяких зусиль для власного 
зростання та розвитку. Зірки говорять, 
що перші числа місяця оптимально під-
ходять для зміни свого іміджу - напри-
клад, фарбування волосся або створення 
нової зачіски. Якщо ви хочете зайнятися 
фінансовими питаннями - почекайте 
другої половини місяця. Цей період все, 
що ви розпочнете щодо грошей - покуп-
ки, угоди, фінансові операції - виявляться 
успішними. Тепер можна трохи знизити 
свою ділову активність і дозволити собі 
злегка побайдикувати.

Починаючи з перших чисел 
місяця, Терези будуть про-
являти особливу активність 
у досягненні поставлених 
цілей. В вашому характері 

з’явиться гнучкість, так необхідна для 
вдалого вирішення багатьох проблем - 
наполегливість урівноважиться м’якістю, 
а відвертість - обережністю. Завдяки цій 
особливості ви зумієте домогтися бага-
то чого. Друга половина місяця принесе 
вам осяяння і дозволить втілити в життя 
незвичайні плани. Якщо ви працюєте в 
колективі, цей період сприятливий для 
залучення на свій бік нових однодумців і 
соратників, які побачать в вас лідера.

Ваша тяга до знань і всього 
нового особливо явно ви-
явиться саме в жовтні. Вам 
захочеться розширити свій 
кругозір, можливо, зайнятися 

науковими дослідженнями, а можливо, 
найактивнішим чином пізнавати нове. 
У цей час ви будете гаряче сперечатися з 
опонентами на різні філософські теми, 
відстоюючи власну точку зору. Можуть 
ускладнитися стосунки з друзями. Не ви-
ключено, що причиною цьому стануть 
нові романтичні відносини - ваші друзі 
і подруги будуть ревнувати вас до ново-
го захоплення. Що стосується вашої ро-
боти, тут вас чекає безперечний успіх і 
кар’єрний ріст.

Типові Стрільці обожню-
ють спонтанні й безрозсудні 
вчинки. Що ж, поспішайте: 
це зійде вам з рук тільки в пер-
шій половині жовтня. Тільки 

спочатку подумайте: воно вам треба? Чи 
не краще скористатися випадком і здій-
снити плавні зміни у своєму житті. А 
позбутися зайвої напруги допоможуть 
стосунки з близькою людиною. У другій 
половині жовтня сміливо відправляйтеся 
в подорожі разом з друзями. Зірки спри-
яють тим Стрільцям, у яких прокинула-
ся жага до подорожей та пізнання нових 
місць. Вас чекають екзотичні країни і не-
звичайні пригоди! А попутно ви зможете 
навчатися чомусь новому.


