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ГІМНАЗІЙНЕ ЖИТТЯ

Майже три з половиною тисячі років 
тому на камінних таблицях, які отримав про-
рок Мойсей від Бога, на горі Сінай були висі-
чені слова: «Шануй батька твого і матір твою, 
щоб добре тобі було та щоб довголітнім ти 
був на землі».

Найбільший дарунок Господа для люди-
ни – сім’я. Це той оберіг, куди повертаються з 
далекої дороги, те місце, де можна спочити, 
зігріти душу і де є батьківський вогник, який 
світить нам усе життя. Саме тому ми продов-
жуємо проводити родинне свято «Батько і 
мати – два серця гарячих».

Початок свята видався зворушли-
вим і хвилюючим. Це був вальс у вико-
нанні міських десятикласників, де сольну 
партію виконали Оксана Миколаївна Чиж та  
Владислав Дорошенко. Ніжну  та  елегантну 
маму Олександра Чижа зал прийняв оплеска-
ми і так це тривало до кінця виступу.

Проникливо прозвучала пісня Олексан-
дра Морозова на вірші Андрія Демиденка 
«Душі криниця» у виконанні 10-х класів гім-
назії. Це – як пісня-реквієм, пісня-заповіт і в 

Батько і мати – два 
серця гарячих

першу чергу для обласних класів: адже нещо-
давно вони залишили рідну домівку, і саме їх 
там чекають батьківські пороги, а вони хоч 
раз або два на місяць стараються побачити 
рідну хату… Ось чому цю пісню вони викона-
ли надзвичайно душевно, злагоджено, і кож-
не слово пропустили через своє серце.

Надзвичайно милий виступ був у ше-
стирічної Даші Саленко, наймолодшої 

учасниці родинного свята. У своїх «Нева-
ляшках», разом із дитячою безпосередністю,  
неозброєним оком було видно паростки 
майбутньої  уславленої гімнастки… Щиро ба-
жаємо їй досягти цих вершин!

Восьмикласники та семикласники зі свої-
ми молодшими братиками були переконли-
вими і справжніми, а їх «соловейко» Настя 
Донченко була на висоті.
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У світлу пам’ять усіх батьків, яких немає 
поруч із нами, зворушливе «Адажіо» Альбі-

ноні виконала наша єдина скрипалька Юлія 
Єрмолатій.

Цього року до нас завітали особливі сім’ї, 
де ніколи не згасає родинне тепло, де ан-

ГІМНАЗІЙНЕ ЖИТТЯ
гел-охоронець весело милується їх сімейною 
злагодою, чудовими дітьми, в яких такі тала-
новиті мами, тата, бабусі.

Відкрили виступ родин Наталія Іванівна 
Лисенко з Великої Виски та її донька Юлія. 
Вони прочитали поезію Дмитра Павличка 
«Чого ти, мамо, так журлива». Як і в житті, 
на сцені вони нерозривно відчували один 
одного.

Мило, безпосередньо прозвучала пісня 
Кузьми Скрябіна «Мама» у виконанні Владис-
лави Борисівни Дроворуб з обласного цен-
тру та її сина Даніла.

Віктор Миколайович Стоянов із села Пер-
чунове Добровеличківського району з донь-
кою Єлизаветою та чарівна Олена Дмитрів-
на Чингарьова з Гайворона у своїй щирості, 
правдивості і чуттєвості були неперевершені.

Професійна піаністка Тетяна Василівна 
Морозова зі Смоліного із донькою Софією 
довели, що з музикою вони на «ти». Під ма-
мин акомпанемент Софія відмінно виконала 
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меня, дедушка». Своїм виступом вони зуміли 
достукатися до серця кожного глядача.

Елегантний за мольбертом Володимир 
Володимирович Мухін із Кіровограда, пишу-
чи картину, вдало доповнював свою красуню 
– доньку Анну, яка впевнено і красиво вико-
нала пісню Олени Ваєнги «Папа, нарисуй».

Безперечно, всі були у захваті від дуету 
двох бабусь Юлії Хоньки з Олександрівки – 
Надії Павлівни та Віри Павлівни. Сумніву не 
було: на сцені вони все життя.

Надзвичайно приємним подарунком для 
всіх присутніх був виступ ансамблю барабан-
щиць, які вміло організували Оксана Євгенів-
на Благовісна та її донька Дарія. Вони вже 
вдруге на нашій сцені, але цього разу компо-
зиція була складнішою, виконувалася під фо-
нограму та чітким керівництвом талановитої 
мами.

Феєричним був виступ сім’ї Мілентій. 
Вони виконали циганський танець. Із дав-

пісню Джеймі Сміта «Shelter».
Події, які розгорталися під час Другої 

світової війни, в селі Федорівка Добровелич-
ківського району з уст своєї бабусі знайшли 
відбиток в авторському вірші «Павшим в 
бою». Його написала Ольга Іванівна Синецька 
з Піщаного Броду, а її донька Ірина проникли-
во виконала пісню Сергія Сухомлина «Прости 

ОСОБЛИВА ДУМКА
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своїх дітей О. А. Берлін.
Шість років тому учні 5-го класу зі своїми 

батьками завершували родинне свято, і цьо-
го разу вони теж були у фіналі. Але ті, ко-
лишні наймолодші гімназисти, сьогодні вже 
красиві, талановиті юнаки і дівчата – наші 
випускники. Звучала символічна і велична 
пісня «Родина» Олександра Злотника на вір-
ші Вадима Крищенка. Впевнена, такий фінал 
запам’ятається надовго. 

Насамкінець свята ведуча Неля Мазур 
запросила на сцену директора облкомплек-
су, народного артиста України, професора  
А. Є. Короткова. Надзвичайно теплі слова 
вдячності прозвучали з його вуст на адресу 
всіх учасників і особливо родин, які взяли 
участь у святі.

У залі було багато працівників гімназії, 
і всі вони висловили думку, що цьогорічне 
родинне свято було душевним, теплим, про-
никливим і чуттєвим.

Дуже хотілося, щоб у кожній родині па-
нували злагода, взаєморозуміння, щирість і 
любов.

Миру всім нам!

ніх-давен творчість циган прикрашала 
будь-яке свято. Отож, із перших чарую-
чих звуків гітари ми всі перенеслися у дикі 

українські степи, де сяють зірки та мрія про 
вічне кохання стає реальністю. А ось техніка 
виконання Лізи, мами Наталії Володимирів-
ни і особливо тата Володимира Васильовича 
були просто нереальними… Під шалені опле-
ски та гучні вигуки «браво» ця непереверше-
на сім’я покидала сцену.

Ми всі щиро вдячні родині Мушиних, яка 
знайшла можливість приїхати до нас із Вели-
кої Виски. Ця унікальна сім’я була з трьома 
своїми дітьми, які всі навчалися у нашій гімна-
зії. Мама Галина Василівна щиро подякувала 
всьому педагогічному колективу за навчання 
та виховання сина Михайла, доньок Марії та 
Іванни. Діти у свою чергу теж висловили сло-
ва подяки батькам та всім працівника гімназії, 
а тато, настоятель Свято-Преображенського 
храму села Велика Виска, протоієрей Михаїл 
подарував іменні ікони директору облком-
плексу А. Є. Короткову та вихователю трьох 

ОСОБЛИВА ДУМКА

Брояковська Н.В.
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ОСОБЛИВА ДУМКА

Завершення навчального року – це завжди 
радість! Звучать пісні, вірші-подяки вчителям, 
летять кульки, випускають символ миру – го-
лубів! Але для частини учнів кінець травня – 
це розуміння того, що дитинство ось-ось –  і 
скінчиться. Для учнів 11-Г класу роки навчання 
в гімназії залишаться світлим, яскравим спога-
дом. А за чим найбільше вони будуть сумувати?  
Які слова їм хочеться сказати наприкінці?  
Читаємо! 

Дарина Климчук: «Якщо порівняти мене 
два роки тому і зараз, то я зробила величез-
ний стрибок у розвитку. Я навчилася вчитись, 
зрозуміла, що мені потрібно від життя, що по-
трібно чітко ставити перед собою мету і йти до 
неї, долаючи перешкоди. Тепер я точно знаю, 
що кожна перемога робить нас сильнішими, 
впевненішими в собі й надихає на досягнення 
більших висот. Ця школа – не просто гімназія! 
Це справжня школа життя! І я дякую долі, що 
одного дня мені була надана можливість навча-
тися тут…»

Олександр Ведмідь: «За ці роки багато 
чого змінилося в моєму житті. Дуже шкода, 
що в цій гімназії навчаються лише два роки. За 
цей час я встиг звикнути до однокласників, з 
багатьма потоваришував. Я вдячний їм за ро-
зуміння та підтримку, а вчителям – за допомогу 
та терпіння! А особливій однокласниці – за те, 
що вона змінила моє ставлення до себе та ото-
чуючих!» 

Альона Калантаєвська: «Два роки в гімна-
зії промайнули швидко. Здавалося, дні тягнуться 
довго, але, озираючись назад, усвідомлюєш, що 
час летить стрімко. Скільки всього було… Зна- 
йомства, нові друзі, нові умови, побутові сварки, 

ранні підйоми, прогулянки, заходи… Усі ці мо-
менти швидко зблизили нас, 30 учнів, що стали 
хорошими друзями, яким буде що згадати.

Багато чого змінилося за цей час: погля-
ди, думки, цілі, інтереси. Ми всі змінилися під 
впливом інших. Часто питаю себе: «А чи стала 
б я такою, якою є зараз, у попередній школі?» 
Мабуть, ні.

Гімназія дала мені багато, за що треба дяку-
вати. Найголовніше – розуміння того, що я на- 
справді хочу від життя. Не маю жодного сум-
ніву, що всі ті знання і навички, які отримала 
тут, знадобляться у подальшому дорослому, са-
мостійному житті. Дякую всім тим, хто зробив 
два роки мого життя й навчання у гімназії не-
забутніми!»  

Аліна Терещенко: «Скажу відверто: у гімна-
зії я зрозуміла, що значить навчатись на повну 
силу та чесно отримувати свою справжню оцін-
ку. Я зрозуміла, що таке напружений день. У 

І ось настала мить прощання…
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мене майже немає вільного часу: то уроки, то 
заходи в класі, то загальношкільні заходи, то 
відвідування театру, музеїв, філармонії… І знає-
те, мені це подобається!

Тут я зустріла багато хороших людей, з яких 
можна брати приклад, які надихають своєю 
працею. Рада, що зустріла хороших друзів, які 
підтримають у будь-який момент. У цій гімназії 
пройшли два найяскравіших, найкращих роки 
мого життя, які я обов’язково згадуватиму з по-
смішкою на обличчі!»

Богдан Каряжа: «Цей заклад дуже мене 
змінив. І зараз пригадую, який я був ледачий, 
нахабний, невпевнений у собі. Навіть розмов-
ляв так, що ніхто не міг зрозуміти моїх слів. Але 
гімназія навчила мене бути самостійним, впев-
неним у своїх силах, поважати оточуючих і… 
розмовляти! Запам’ятається багато чого, особ-
ливо загальношкільні заходи. Я дуже радий, що 
мені вдалося вступити до гімназії, адже завдя-
чую їй за все те чудове, що трапилося зі мною 
протягом двох років».

Дарина Миронова: «Хотіла би звернутися 
до десятикласників! По-перше, два роки проле-
тять дуже швидко (а у вас залишився рік!), тому 
цінуйте їх! Пізніше ви зрозумієте, що друзів, 
ближчих і рідніших за однокласників, ви не має-
те. У складну хвилину допомогти може навіть 
їхня посмішка. По-друге, ви вже ніколи не буде-
те такими, як раніше! Ви перестанете розуміти 
колишніх однокласників, товаришів. У вас про-
сто не буде спільних тем для розмов! Найголов-
ніше, що гімназія абсолютно змінить вас, ваш 
світогляд, ставлення до інших!

Я вважаю, що це були найкращі роки мого 
життя. Вступивши сюди, я отримала шанс на 
самореалізацію, якої мені не вистачало в по-

передній школі. Гімназія виховує особистість у 
кожному з нас. Тепер я точно знаю, чого хочу, і 
роблю все для досягнення мети. »

Ірина Вітковська: «Чесно кажучи, ці два 
роки принесли мені задоволення. Навчатися 
було легше, ніж я думала, адже одразу я знай-
шла те, що мене цікавить, і працювала над со-
бою. Більше того, я знайшла багато друзів, які 
мене підтримують.

Шкода, що два роки навчання в гімназії 
пролетіли так швидко. Проте вони залишили 
помітний слід у моєму серці. Завжди я з вдяч-
ністю буду згадувати вчителів і їх значний вне-
сок!»

ОСОБЛИВА ДУМКА

Учні 11-Г класу виражають величезну подяку  
колективу гімназії!

Ви – наш приклад для наслідування!
Дякуємо за ці чудові два роки!
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ОСОБЛИВА ДУМКА

Неїжко Анна

Коваленко Микола

Д я к у ю  т о б і ,  Ге р о є ,  з а  
м і й  в и п у с к н и й . . .

За вікном квітно буяє весна, на нас чекає 
випускний вечір. Ми, учні 11-В класу, готуємо-
ся до останнього дня в стінах рідної школи. 
Але не можемо  забути про жахливі події, що  
відбуваються на сході нашої країни. Ми розуміє-
мо, що цим чудовим днем зобов’язані воїнам 
АТО, тому вирішили написати листи вдячності 
нашим героям.

Дорогий солдате! Щиро дякую тобі за твою 
службу, за те, що мужньо захищаєш нашу зем-
лю.

Пише тобі листа учень 11-В класу Чечин Ан-
тон. У цьому році в мене випускний, і я вдячний 
тобі, що я його можу відсвяткувати. Спочатку 
нам казали, що його може не бути, але завдяки 
нашій армії я зможу отримати свій атестат, всту-
пити у вищий навчальний заклад.

Я, моя сім’я і всі люди щиро вірять, що ско-
ро в нашій країні буде панувати мир і спокій. 
Ми віримо у ваші незламний дух і мужню силу. 
Кожного дня ви з нами в думках!!!

Бережіть себе, тримайтесь! Україна пере-
може ворога! Слава Україні!

Дорогий солдате, 
Дякую тобі за все: за те, що ти борониш 

нашу країну, за те що ти віддаєш своє життя за-
ради нас, заради того, щоб у нас був мир, злаго-
да і блакитне мирне небо над головою.

Ми всі пишаємося тобою і від усього сер-
ця віримо, що вже найближчим часом ти по-
вернешся додому живим і цілим і з перемогою. 
Тож всього найкращого тобі, дорогий солдате, і 
знай, що б там не було, ми завжди всі з тобою!

Дякую Вам, Герої, за мій випускний вечір!
Я одинадцятикласниця, і зараз в моєму жит-

ті дуже важкий і відповідальний період, адже я 
стою на порозі дорослого життя. Уроки, екзаме-
ни, ЗНО, мрії про вступ до університету та май-
бутню професію – це те, чим ми зараз живемо. 
На жаль, у вирі повсякденного шкільного життя, 
підготовки до екзаменів, останнього дзвоника 
та  випускного вечора, ми інколи забуваємо про 
те, кому повинні завдячувати своїм існуванням.

Дорогі наші захисники! Дякую вам за те, що 
я маю змогу спокійно навчатися, кожного ран-
ку заходити до рідного класу і сідати за свою 
парту. Дякую за те, що навіть у такий скрутний 
час, коли в Україні триває «неоголошена війна», 
я можу здобувати освіту і мріяти про майбут-
нє! Дякую за кожен день, який ви нам даруєте, 
ризикуючи власним життям. Тримайтеся, наші 
хоробрі герої, а ми будемо за вас молитися. Не 
дайте ворогові знищити Україну, пам’ятайте, що 
за вашими спинами – мільйони людських жит-
тів!

СЛАВА УКРАЇНІ! ГЕРОЯМ СЛАВА!

З повагою Кислиця Анаіт та Нагорна Оксана

Шановний солдате! Незнаючи твого імені, 
ми хочемо подякувати тобі за те, що ти захи-
щаєш рідну Батьківщину та нас.

Дякуємо тобі за те, що ти воюєш задля того, 
щоб ми спокійно відсвяткували свій випускний. 
Ти мужньо стоїш і ніякий ворог тебе не зламає.

Ми горді, що в нашої Батьківщини є справж-
ні сини, які мужньо відстоюють свій бій та захи-

щають землю.
Ви – наші захисники! Ми знаємо, що тобі 

дуже тяжко, але в тебе вірить вся Україна, твоя 
сім’я, яка тебе любить та з нетерпінням чекає.

Ми віримо в тебе, ти переможеш, Україна 
стане вільною та незалежною.
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Дорогий солдате!
В цьому році, дякуючи тобі, в мене буде ви-

пускний вечір!
Завдяки твоїй мужності та відвазі, ти захи-

щаєш нашу країну у ці нелегкі часи. Ти – герой, 
який прокладає шляху майбутнє. 

Хочу висловити слова вдячності за те, що 
ми, випускники, зможемо спокійно відсвяткува-
ти наш випускний вечір. Це завдяки тобі, герою!

Бажаю тобі залізної витримки, міцного 
здоров’я, сили, щоб відстоювати нашу Україну, 
надії на світле майбутнє та віри у перемогу.

Я вірю, що ця війна скоро закінчиться, і на-
стане мир на нашій землі.

Герої не здаються! Перемога за нами! Слава 
Україні!

ОСОБЛИВА ДУМКА

З повагою Анастасія Шевченко

Доброго дня, любий солдате! Пише 
тобі учениця 11-В класу, Гричаненко Яна. 
Ось уже скоро у нас Випускний вечір… 
Я вже придбала вечірню сукню, гарні 
туфлі… Але все це завдяки тобі, завдя-
ки вам, тисячам солдатам, які стоять на 
передовій та захищають нашу країну. Від 

Дякую тобі, дорогий солдате, за мій випуск-
ний вечір!

Завдяки тобі я до сих пір можу насолоджу-
ватися кожним моментом свого життя, спокійно 
ходити вулицями рідного міста, вільно вдихати 
свіже повітря. Я цілком розумію, що вам зараз 
не солодко, але все, що ми можемо зробити – 
це надавати вам допомогу, тримати за вас кула-
ки і молитися за те, щоб з вами було все добре, 
повертайтеся живі й неушкоджені. Особисто від 
себе хочу ще раз подякувати вам, що я живий. 
Слава Україні! Героям слава!

Учень 11-В класу, Пальонний Олександр щирого серця хочу подякувати за мій 
Випускний вечір, за мирне ясне небо над 
головою, за моє спокійне життя. Ти – 
наш герой! Адже ти залишив дома маму, 
тату, сестру, брата, можливо, кохану дів-
чину або дружину і став на захист усьо-
го нашого народу. Я дуже люблю свою 
країну. Мене турбує кожна проблема моєї 
Батьківщини, а ще більше – люди, які 
віддають своє життя, боронячи її. Коли 
я чую по телевізору, що хтось загинув, 
то моє серце стискається від болю, але 
я не плачу. Бо болить дуже глибоко, але 
сильно. Проте я продовжую вірити, що 
всі ці люди живі, що вони з нами. Нехай 
ми не можемо їх торкнутися, але вони 
завжди з нами. Ви любі воїни, повинні 
вірити в краще, бо воно настане зовсім 
скоро. Хотілось ще багато чого сказати, 
але всіх слів не вмістиш на одному ар-
куші паперу. Можу лише повторити ще 
раз, дякую тобі, мій Захиснику!

«Борітеся й поборете – Вам Бог по-
магає».
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У 1881 році після скасування заборони 
українського театру почали з’являтися україн-
ські театральні трупи. Власне, у 1880-х ро-
ках інтерпретація царської волі залежала від 
місцевих губернаторів. Саме тому у цей час 
вистави українською надовго зникають зі сцен 
Києва, Полтави та Чернігова, втім у Харкові чи 
Єлисаветграді вони відбуваються. Зрештою 
у жовтні 1882 року в Єлисаветграді, в примі-
щенні Зимового театру, побудованого в 1867 
році інженер-полковником Г. Трамбицьким, 
відбувається прем’єра нової постановки «На-
талки-Полтавки». Цій виставі судилося стати 
епохальною. В рецензії, надрукованій в «Єли-
саветградському віснику», автор (дослідники 
припускають, що це був Іван Тобілевич) пише, 
що «не можна сказати, хто, власне, грав до-
бре, тому що Кропивницький (Виборний), 
Заньковецька (Наталка), Жаркова (Терпилиха), 
Садовський (Микола) і Свєтлов (Петро) наче 
злилися духом для того, щоб зробити загальне 
враження. І враження було величезне. Ми га-
даємо, що митець тоді тільки великий, коли в 
картині, ним зображеній, не можна сказати, що 
краще. Таким митцем був ансамбль!»

Принципи ансамблевості акторської гри, 
режисури, сценографії і костюмів на той час 
вже утверджувалися у виставах труп під ору-
дою М.Старицького та Г. Ашкаренка. Колектив, 
що утвердився на сцені завдяки цій знаменній 

З метою вшанування пам’яті нашого зем-
ляка 12 травня учні 8 класу підготували і про-
вели тематичну лінійку «Марко Кропивни- 
цький – фундатор українського професійного 
театру».

Український письменник, драматург, ак-
тор, режисер та ще й наш земляк… Усе це ми 
можемо сказати про людину вільну духом, тру-
долюбиву та чесну, про корифея українсько-
го театру – Марка Лукича Кропивницького. З 
йогом ім’ям пов’язані створення українського 
професійного театру й наступний етап розвит-
ку реалістичної драматургії.

Народився митець 7 травня 1840 року в 
селі Бежбайраках (нині –Кіровоградська об-
ласть) в сім’ї управителя поміщицького маєт-
ку. Освіту здобував то у приватній школі, то в 
Єлисаветградському училищі. Нормальне на- 
вчання стало можливим лише у Бобринецькій 
повітовій школі, яку юнак закінчив із похваль-
ним листом.

Початком театральної діяльності митця 
став вступ до аматорського гуртка, в якому 
ставили п’єси українських і російських дра-
матургів. Та лише у 1871 р. Кропивницький 
перейшов у професійні актори, погодившись 
працювати у трупі графів Моркових. Протягом 
майже десяти років роботи в театральних тру-
пах він здобув величезний акторський та ре-
жисерський досвід, вивчив закони театрально-
го мистецтва та виробив свої творчі принципи.

ГІМНАЗІЙНЕ ЖИТТЯ

Кіровоградщина – колиска українського 
театру
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Бебих Анастасія, 8 клас

ГІМНАЗІЙНЕ ЖИТТЯ

виставі, не був ані першим українським про-
фесійним театром того часу, ані найбільш 
знаним. Але митцям, що вийшли на сцену 
елисаветградського театру в жовтні 1882 року, 
судилося зробити такий великий внесок у те-
атральне мистецтво, що сучасники мусили 
придумати спеціальний термін на відзначен-
ня їхніх художніх заслуг. У 1901 році в Києві 
вийде книжка під назвою «Корифеи украин-
ской сцены». У виданні брали участь провідні 
українські інтелектуали, та через певні цензур-
ні застороги видання було анонімним, до того 
ж російськомовним. У цій книжці Марка Кро-
пивницького, Михайла Старицького, Івана То-
білевича й інших уперше назвали корифеями 
українського театру. Цей трохи поетичний тер-
мін прижився. Він влучно віддзеркалив важ-
ливість художнього внеску покоління діячів 
сцени, їх подвижницьке служіння українській 
культурі та багатомірність їхніх талантів. Адже 
корифей хору античного грецького театру – це 
перший серед рівних, той, хто задає тон голосу 
хору. Саме такою сьогодні видається когорта 
великих акторів, що вийшли на сцену того зна-
менного жовтневого дня. 

На початку своєї драматургічної кар’єри 
Кропивницький писав переважно твори ко-
медійних жанрів — «Помирились» (1869), «По 
ревізії» (1882). Усім творам, написаним у цей 
період, притаманні визначеність жанру, тради-
ційність системи художніх засобів. Письмен-
ник часто звертався до інсценізації та перероб-
ки відомих літературних творів: «Невольник» 

за Шевченком, «Вій» і «Пропавша грамота» за 
Гоголем та інші. 

Інтенсивна артистична й організаторська 
діяльність Кропивницького лишала небагато 
часу для літературної творчості. Але постійна 
потреба у новому якісному репертуарі, любов 
до мистецтва, багатогранність таланту поро- 
джували величезний запал, який давав змогу 
Кропивницькому долати всі труднощі. Він на-
писав більше сорока п’єс різних жанрів, вклю-
чаючи переробки та інсценізації.

Навіть в останні роки свого життя, Кропив-
ницький досить часто виїжджав брати участь 
у спектаклях, продовжував писати п’єси, на-
магаючись порушувати найактуальніші, найго-
стріші теми тогочасного життя.

Гімназисти ознайомили присутніх із біо-
графією митця, його творчим шляхом, а також 
запропонували глядачам інсценізацію уривку з 
п’єси Кропивницького «По ревізії».

Гімназисти вкотре переконалися, що Кіро-
воградщина, будучи колискою українського 
театру, продовжує залишатися землею, яка на-
роджує нові таланти.
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Фізичне здоров’я Козерогів 
влітку у дуже гарному стані. 
Правда, психологічний стан час 
від часу буде викликати побою-
вання. Та й не дивно: типовий 

трудоголізм представників цього знака при-
несе невтішні «плоди». Надія лише на те, що 
у певний момент (а зірки прогнозують його 
у другій половині літа) виникне розуміння і 
усвідомлення неприйнятності такого спосо-
бу життя. Час відпочити!
Приготуйтеся до творчого літа , проявляй-
те більше фантазії у повсякденних справах. 
Саме час записатися в студію малювання, 
якщо давно цього хотіли.

ОВЕН ТЕЛЕЦЬ

РАК

СТРІЛЕЦЬТЕРЕЗИ СКОРПІОН

ЛЕВ ДІВА

БЛИЗНЮКИ

РИБИВОДОЛІЙКОЗЕРІГ
Турбота про власний ор-
ганізм влітку буде особли-
во актуальною. Не споді-
вайтеся на якісь приховані 
резерви організму. Досить 

виявити обережність у голодуваннях та 
дієтах. Правильне рішення у питанні 
здоров’я – збалансований раціон і за-
гартовування (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.

Існує ймовірність і стресів, 
і апатії, і загострень застарі-
лих захворювань. Уникнути 
цього навряд чи вдасться, 

тому слід набратися терпіння і нама-
гатися якомога спокійніше пережити 
складний період. До останньої чверті 
сезону все владнається само собою, і 
здоров’я поступово нормалізується.
Непомітно у вас може прокинутися 
інтуїція, про яку ви раніше не підозрю-
вали. У вас посилиться тяга до всього 
невідомого, загадкового.

Для Овна, літо – вда-
лий час для відпочинку 
та покращення здоров’я. 
Причому можна сміливо 

використовувати нові методи.
При правильному підході є велика 
ймовірність того, що Ваш матері-
альний стан примножиться.
Літо - це гарний час для спілкуван-
ня з рідними. Ставтеся до всього 
легше, не намагайтеся задавити 
оточуючих своїм авторитетом і 
знаннями, як краще жити.

Влітку не варто нехтувати 
засобами підвищення імуні-
тету оскільки до кінця осені 
здоров’я може похитнутися 

через простудні захворювання.
У червні не завадить обережність у фі-
нансових справах.
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 озна-
менувати систематичними за-
няттями фізкультурою. Тоді 
резерви організму відновляться, 
а настрій буде бадьорим і опти-

містичним, що найкращим чином позна-
читься у всіх сферах життя. 
Весь час потрібно стежити за власними емо-
ціями, 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 насиченим. Про-
тягом найближчих трьох місяців з’явиться 
не один привід відчувати себе щасливою 
людиною.

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

ймовірність стресів і нервового виснаження. 
Але літо стане благодатним часом, коли всі 
проблеми здоров’я будуть забуті.
Виключні творчі здібності Раків рекоменду-
ється направити до глибини самопізнання і 
вдосконалення. Саме там Ви знайдете дже-
рело натхнення і відкриєте нові знання, які 
допоможуть Вам зрозуміти суть того, що 
відбувається і зробити правильний вибір у 
вирішенні проблем.

Влітку організму, нормалі-
зувавши свій стан, вдасться 
мобілізувати захисні сили 
і подолати нервове. Тому, 

Леви, не забувайте про отриманий 
досвід і витрачайте відновлені сили 
розумно і розсудливо!
Лев буде незмінно оточений прихиль-
никами. З липня можна чекати велико-
го почуття або, принаймні, шануваль-
ника, який користується авторитетом і 
славою.

Вже у перші дні літа необхідно 
прийняти профілактичні заходи 
для нормального самопочуття. 
Скористатися для цього можна 
фітотерапією, ароматерапією та 

іншими природними засобами. Такий по-
чаток літа стане прекрасним підґрунтям для 
задовільного стану здоров’я.
Діви отримають бонус у вигляді підвище-
ного везіння, якщо не будуть зловживати 
азартними іграми і випробовувати долю на 
міцність із спортивного інтересу. Краще по-
ставити удачу на досягнення цілей, розши-
рюючи горизонти застосування своїм твор-
чим здібностям у всіх областях діяльності.

Влітку для Терезів настав час пожи-
нати плоди своєї праці. Взагалі літо в 
плані професійної діяльності пройде 
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  
протипоказані, можете втратити все і ще залиши-
тися боржниками.
Можна думати про продовження освіти і обирати 
для себе навчальний заклад. Також ви можете з ве-
ликим ентузіазмом вивчати іноземні мови, тому що 
інтерес до закордонних поїздок зростає. Подоро-
жуйте і заводьте нових друзів, враження обіцяють 
бути незабутніми.

Влітку Скорпіонам буде зда-
ватися, що резерви їхнього 
організму нескінченні. З пси-
хологічної точки зору це добре, 

оскільки буде створювати відчуття, що їм все 
по плечу. Але профілактичні заходи - під-
тримання гарної фізичної форми, розван-
тажувальні дні, своєчасний і достатній від-
починок, вітаміни - зайвими в жодному разі 
не будуть. Крім того, повинні бути обереж-
ними любителі екстремальних видів спорту, 
оскільки існує велика ймовірність травм.

Стрілець не повинен пере-
оцінювати свої можливості. 
Якщо ви не будете займатися 
своїм здоров’ям, то до осені вас, 

мабуть, вистачить, а далі можуть початися 
стреси, нервові виснаження, загострення 
хронічних захворювань. Так що не нехтуй-
те профілактикою. Хороший ефект дадуть 
курси масажа, заняття йогою, фізкультура.
Можливо, Вам захочеться проводити якийсь 
час на самоті, тому наприкінці літа дозволь-
те собі розслабитися і відпочити на курорті.


