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У рамках набору нових юних журналістів до творчого колективу газети минулого 

випуску було оголошено творчий конкурс: есе зі 100 слів на тему «Земля зітхає ледве 
чутно і прокидається від сну». У конкурсі брали участь усі бажаючі діти та ті учні, які 
вже стали юними журналістами. За одноголосним рішенням «учительської» частини 
колективу газети перемогу здобули: 

І місце – Олійник Руслана (10-А  клас) 
ІІ місце – Буряк Євгеній (8-Б клас) 

ІІІ місце – Бардась Анастасія (6-А клас) 
Ці учні стають кореспондентами «ОРИГІНАЛУ» і вже готові продемонструвати свої 

перші напрацювання!!! 
Крім того, відзначено роботи ще кількох учнів, які також зможуть освоювати 

журналістську стежину в творчому колективі газети. Тож знайомтеся і з ними:  
Дереза Дарія (10-Ф клас) 

Крамар Дарина (5-А клас) 
Погорельська Анастасія (9-М клас). 

ВІТАЄМО НОВИХ КОРЕСПОНДЕНТІВ ШКІЛЬНОЇ ГАЗЕТИ!!! 
Бажаємо творчих успіхів, креативних ідей і цікавих матеріалів! 

 
P.S. Роботи переможців конкурсу можна переглянути в рубриці «Літературна 

сторінка» цього випуску газети. 
 

                      

Весняний привіт усім! 
Мінливий Березень, скромно притишуючи ходу, ніяк не наважиться 

порадувати нас справжнім весняним теплом…  Однак віримо і чекаємо, що 
чудо станеться: дерева зацвітуть, квіти заворожать різнобарв’ям, по-
справжньому тепле сонечко сповістить, що холод відійшов… І  тоді ми, 
окрилені, щасливо усміхаючись і прохаючи в Господа про всілякі земні 
гаразди, випікатимемо паски, розмальовуватимемо яйця, готуватимемо 
різні смаколики і святкуватимемо Великдень. Кожен по-різному, але всі з 
вірою у світле і мирне майбутнє! 

Весна вже прийшла,   а  значить життя триває! Тож давайте витрачати 
кожну його мить корисно, змістовно і цікаво. Приміром так, як ми 
спробували презентувати для вас квітневий номер «ОРИГІНАЛУ». Тож 
насолоджуйтеся життям, читайте нас і будьте по-весняному щасливі!! 

З повагою головний редактор Середа Тетяна Григорівна 
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Щиро вітаємо квітневих іменинників: 
Величко Тетяну Василівну – 05.04 

Небогатих Наталію Василівну – 09.04 

Правдюк Людмилу Петрівну – 10.04 

Чаус Ірину Андріївну – 17.04 

Плакасову Ганну Сергіївну – 20.04 

Зайчук Аліну Олексіївну – 21.04 

Ткаченко Юлію Олександрівну – 27.04 

 

Окремі сердечні вітання з нагоди дня 

народження надсилаємо директору школи – 

Середі Юрію Васильовичу! (28.04)
 

       

 

 
       

            

              На незбагненному цім світі, 

       Де на долоні все, як є - 

Вам День народження привітно 

Сьогодні руку подає. 

В цей день Вас щиро привітають 

Колеги, друзі і рідня. 

Здоров'я, щастя побажають 

І море радості щодня. 

Нехай Вас завжди в теплім домі 

Чекають люблячі серця. 

Бажаємо не знати втоми, 

Доводить справи до кінця! 

Хай залізничні магістралі 

      Мчать Вам удачі ешелони, 

   А сині небеса безкраї 

          Вам сиплють зорі на долонi!

НАШІ ІМЕНИННИКИ 



 

 

Сьогоднішню розмову ми запланували з керівником, господарником, досвідченим математиком – 

директором школи Середою Юрієм Васильовичем, який переконаний, що «кращий шлях зробити 

дітей гарними – це зробити їх щасливими» (О.Уайльд)…   
 

 Доброго дня, Юрію Васильовичу! Дякуємо, що знайшли час для 

нашого інтерв’ю! Тож дозвольте розпочати розмову… Директором школи 

Ви вже працюєте майже 15 років. Як за цей час змінилися Ваші погляди на 

освіту в Україні в цілому?  

 Я дуже багато чого переосмислив за ці  15 років. Зараз я активно 

впливаю на освітній простір усієї України, дуже часто їздимо з Клубом 

директорів й Асоціацією директорів шкіл різними містами, у тому числі і в 

Київ, зустрічаємося із представниками міністерства освіти. Маю кілька 

власних пропозицій, які суттєво вплинули на розвиток освіти у державі. 

Зокрема це зміни в штатному розписі, зміни в питанні фінансування та 

інші… 

 Бачите себе в кріслі міністра освіти? Які були би Ваші перші кроки в 

міністерстві? 

 Були колись такі амбітні плани, але передумав… Краще бути директором школи, господарем тут, на 

місці, «знизу» підіймати освіту. Але теоретично якби я став міністром, то все-таки перейшов би на 

десятирічну систему освіти. Тому що у дітей шестирічного віку зараз «забирають»  дитинство, малюкам би 

ще гратися іграшками, а не сидіти на уроках зі складеними руками на парті і слухати вчителя… Хоча, якщо 

вже й уводити 12-річну систему, то, на мою думку, треба проводити уроки граючись для дітей початкової 

школи. І, звісно, більше уваги приділяв би школам та професійно-технічним закладам. Бо якщо запровадять 

12-річну систему і ІІІ ступінь навчання (10,11,12 класи) буде платним (як це планується), то хто зможе 

заплатити, той піде в старшу школу. І необов’язково, що це буде той, у кого є достатній рівень знань і 

бажання вчитися… 

 Чи здається важкою Вам робота директора? Вдячна це праця? 

 Робота директора дуже складна, бо є повна відповідальність за все і за всіх: за утримання шкільного 

господарства, забезпечення дітей гарними кабінетами, безпечними умовами. Потрібно укомплектувати 

штат, зробити так, аби кожен учитель мав достойну зарплатню, повинно бути нормальне тижневе 

навантаження (працювати не на півставки, а повний робочий день). І головне: зробити так, щоб школа була 

ДЛЯ ДІТЕЙ, а не діти для школи! Діти у першу чергу згадують після школи не те, чого вчать на уроках, а 

масові заходи, що проводилися, призові місця, що займалися школою. Хоча робота директора не дуже 

вдячна, але за 15 років я набрався певного досвіду і розумію, що це моя посада, це моє!  

 Вже майже добігає  кінця 2014-2015 навчальний рік. Чим найбільше він для Вас запам’ятався? 

 Із усіх подій, що відбулися, мабуть, найбільш приємною була перемога нашої школи на 

Всеукраїнському конкурсі шкільних сайтів. Це найбільш вагоме досягнення нашої школи! Крім того, 

школа займає призові місця майже з усіх видів спорту. Я особисто відвідав усі ігри волейболу та 

баскетболу за участю шкільної команди. Мені було цікаво, а дітям, мабуть, приємно, що їх підтримує 

директор школи... Також мені запам’ятався проведений на високому рівні вечір пам’яті Василя Симоненка, 

концерт у військовому госпіталі, відеозапис якого я нещодавно бачив. Приємно, що було багато 

позитивних відгуків людей, що там лікуються. Ще один дуже суттєвий момент був, коли я проводив урок 

математики, а до кабінету зайшов наш випускник, учасник АТО і передав школі великого прапора України 

із підписами наших військових, це було дуже зворушливо… 

 Чи є, на Вашу думку, цей навчальний рік особливим, порівняно з іншими. Чому? 

 Я не бачу значних особливостей. Єдине, що для випускників 9 та 11 класів відбулися зміни. Якщо у 

минулих роках здавали ДПА з п’яти предметів, то в цьому році здають із трьох. І в 11 класі є суттєві зміни: 

цього року ЗНО та ДПА з української мови співпадають і учні, що не напишуть цю роботу, не матимуть 

права на отримання атестату. І ще одна суттєва особливість: цього року Україна знаходиться у стані війни і 

наша школа долучилася до благодійності, до меценатства, допомагає не лише АТОвцям, а й просто людям, 

що потребують підтримки. Це згуртовує учнівський та педагогічний колективи… 

 Як взагалі працюється в жіночому колективі? Якими трьома прикметниками Ви би 

охарактеризували педагогічний колектив школи? 

 Працюється мені у педагогічному колективі весело, проте напружено, але з іншого боку цікаво.  

ПОГОВОРИМО ВІДВЕРТО… 
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 Поділіться найближчими планами на майбутнє  стосовно шкільного життя. 

 Найближчі плани – це відновлення шкільного господарства, завершення робіт із  ліквідації 

напіваварійного стану будівлі школи, щоб не протікав дах… Тоді вже можна поповнювати технічну базу, 

закупити комп’ютери, бо інформатика вже не тільки в старшій школі, а вже й у 2 та 5 класах, відповідно в 

наступному році буде ще й у третьому та шостому. Тому треба за державні чи за спонсорські кошти 

встановити ще один комп’ютерний клас. Також є плани стосовно заміни вікон та впровадження 

енергозберігаючих технологій, щоб якомога менше витрачати коштів на комунальні послуги, утеплити 

фасади. Але все, що є в наших силах зараз, ми робимо. 

 А тепер давайте трішки відійдемо від роботи. Адже Ваша посада вимагає багато уваги, часу, 

зусиль. Як релаксуєте на дозвіллі, чим займаєтеся у вільний час? 

 Найбільше я релаксую у спортивній залі, займаюся баскетболом, організована так звана «група 

здоров’я» в ЧНУ ім. Б.Хмельницького, тому хоча б раз на тиждень я ходжу на ці заняття… Там, із м’ячем, 

забуваю про усі проблеми, там тільки команда, м’яч, азарт … Також улітку, коли у мене є час, люблю 

риболовити! Полюбляю ранкове купання у прохолодній воді Дніпра. Зазвичай починаю з першого травня, а 

закінчую десь у 20-их числах листопада. Але найбільше я релаксую тоді, коли прогулююсь зі своїми 

дітьми! 

  Ваше хобі? 

 Мабуть, моє хобі і є баскетбол… 

 Знаємо, що спорт – це ще одне Ваше покликання. Якими видами займалися в підлітковому віці?  

 Оскільки я навчався у сільській школі, то кожну перерву на шкільному майданчику грав у футбол, 

волейбол і баскетбол. Літом плавав у сільському ставку, ще вдавався біг на дальні дистанції (3, 6 км) та 

метання гранати. У студентські роки займав друге місце з метання гранати серед студентів та викладачів – 

82 метри, краще за мене кидав лише один викладач! У свій час став у складі команди чемпіоном 

Кіровоградської області з баскетболу! Тоді приїхав в університет у Черкаси, виступав за збірну 

університету і області. Так і зародилася любов до баскетболу… 

  Про що в житті шкодуєте і про що ще мрієте? 

 Важко сказати, про що я шкодую… У свій час хотів створити на базі школи інформаційно-

математичний ліцей, але не склалося… А от мрію виростити своїх дітей здоровими, освіченими та 

щасливими!  

 Ваша найвизначніша перемога в житті і найприкріша поразка? 

 За перемогу можу вважати поїздку у США в 2002 році, відвідав багато шкіл, ознайомився з освітою. 

Перемогою також вважаю те, що 9 років працював викладачем вищої математики в університеті. А про 

найприкрішу поразку я не думав… 

 Ми знаємо, що 28 квітня у Вас день народження. Як Ви зазвичай його святкуєте? Якісь традиції 

вже виробились? 

 Традиція така: сім’єю і разом із друзями відпочиваємо на природі, якщо це вихідний день. Я ніколи 

не переношу святкування на інший день. Смажимо шашлик і відпочиваємо… 

  Тож вітаємо із прийдешніми іменинами і від усього нашого журналістського колективу бажаємо 

Вам міцного здоров’я, нехай усі мрії здійснюються і життя приносить тільки радість! Щастя і 

добробуту Вам і Вашій родині! 

 Дякую! Нехай все так і буде! Слава Україні!!! 

Інтерв’ю записав Євгеній Буряк 

******************************************** 

До уваги жителів мікрорайону! 
Депутат міської ради, голова комітету самоорганізації населення мікрорайону 

«Луначарський» Зоря Руслан Сергійович проводить прийом 
громадян за адресою: вул. Я.Галана, 7,  роб. тел. 56-41-05. 

Вівторок   15.00 - 17.00. Четвер      16.00 - 18.00 
Контакт. номер 

телефону 
063-847-71-65 

Електронна пошта 
zorya_ruslan@ukr.net 

Секретар комітету –  
Медведенко Надія Василівна 
093-785-09-90 
098-434-48-70   

Електронна пошта osnluna@ukr.net 



 

 
 

Вони десь там —  

на відстані душі…. 

 «Літературна вітальня» 

провела вечір пам’яті 

Небесній Сотні. Учні 10-А 

класу розповіли усім 

присутнім у залі про трагічні 

події минулорічного Майдану. 

Діти дивилися відеоролики 

про загиблих на майдані 

«Ангелів» Небесної Сотні. 

Слухали неймовірно 

зворушливі вірші та пісні. До 

проведення цього заходу було 

залучено учнів 9м, 8а, 10ф, 5б 

класів, вокальну студію 

«Злагода».  
 

Береженого і  Бог береже! 

27 лютого  учні 10-Ф,  10-А 

та 9-М  прослухали лекцію  

про правила поведінки у разі 

виявлення вибухонебезпечних  

предметів (ВНП). 

Під час лекції старший 

викладач оперативно-

тактичної кафедри ІПБ           

ім.Героїв Чорнобиля 

підполковник служби цивіл.  

захисту Словінський В.К.  

розповів про основні дії при 

виявленні вибухонебезпечних  

предметів, наочно 

продемонстрував їх види. Учні 

також переглянули навчал. 

фільм «Незакінчена війна». 
 

Святкування 8 Березня у 

школі відбулося вдало! 

6 березня зранку у фойє 

школи учнівс. самоврядування 

вітало жінок. Учні дарували їм 

вітальні листівки-витинанки, 

виготовлені заздалегідь. А 

після уроків учні радо чекали 

працівників школи та батьків у 

актовій залі. Святковий 

концерт, слова-вітання, вірші, 

пісні, танцюв. постановки 

радували глядачів. А на 

завершення усіх присутніх 

привітала керівник «Злагоди», 

пісня про маму зробила 

завершальний акорд усієї 

концертної програми. Глядачі 

апродували стоячи!  
 

Підведення підсумків 

конкурсу «Заміни лампи — 

зміни світ» 

6 березня в актовій залі 

школи відбулося підведення 

підсумків конкурсу «Заміни 

лампи — зміни світ». 

Найактивніших учнів усіх 

класів було нагороджено 

різними призами: магнітами, 

складанками, закладками для 

книжок. 
 

«Кенгуру» у школі 

19 березня учні 2-10 класів 

під керівництвом вчителів 

математики та куратора по 

школі Ткаченко Ю.О. писали 

конкурсні роботи Всеукр. 

матем. конкурсу «КЕНГУРУ-

2015″. Учні школи протягом   

потрібного для виконання часу 

писали конкурсні роботи.  

Сподіваємось, що всі учні 

гідно написали запропоновані 

завдання та отримають 

відзнаки. Успіхів усім!!! 
 

І знову у школі 

Черкаський академічний 

заслужений український 

народний хор 

Щороку, навесні, школа 

радо відкриває двері золотим 

голосам нашої Черкащини. 

Протягом години артисти 

дзвінкоголосо співали 

українські народні пісні, 

танцювали народні танці та 

показували мініатюри. 

Цього року зал був 

переповненим на обох 

концертах. Щирість своїх 

почуттів діти виражали  

бурхливими оплесками. 
 

Фестиваль пісні у 

початковій школі 

Цього року фестиваль 

пройшов на високому 

професійному рівні за участі 

учнів 1-4 класів (вчитель муз. 

мистецтва Зайчук Аліна 

Олексіївна). Кожен класний 

колектив співав окрему пісню 

і виконував свою танцювальну 

постановку. Кожен класний 

колектив отримав грамоту за 

перемогу у фестивалі у певній 

номінації.  
 

Збережи підсніжник!!! 

Учні 8-А та 8-Б класів на 

чолі із учителем біології 

Макаренко М.В. провели 

акцію «Врятуй первоцвіти» 

для учнів початкової школи, 

розповівши малюкам у 

доступній формі про масове 

знищення цих квітів.  
 

Творчий вечір —  

Ліні Костенко 85! 

27 березня актова зала 

школи повідала учням та 

вчителям творчий шлях 

видатної поетеси Л. Костенко. 

Цього разу учні 10-А класу 

(«Літературна вітальня») 

декламували вірші цієї чудової 

літераторки. Показували 

уривок роману у віршах 

«Маруся Чурай». Учасники 

вокальної студії «Злагода» та 

їх керівник Донець В.С. 

співали ліричні пісні. Також 

усі присутні у залі мали 

можливість переглянути 

відеоролики з піснями на 

слова відомої поетеси. 

 

ШКІЛЬНІ НОВИНИ 



 

 

 

 
ВІТАЄМО  

студію танцю 
«Веселка» (старша 

вікова група) з               
ІІ місцем у ІІІ 

відкритому міському 
конкурсі  

хореографічного 
мистецтва серед 

учнівської молоді 
«Танцювальна феєрія» 
(керівник Резніченко 

Л.О.). 

    
******* 

ВІТАЄМО  
Ключку Оксану, 

ученицю 10-Ф класу з     
І місцем у міському 

конкурсі читців поезії 
Ліни Костенко «Поезія 
– це свято, як любов» з 

нагоди 85-річчя 
поетеси (вчитель  

Рожко Л.А.). 

 
******* 

ВІТАЄМО  
Лук’яницю Василя, 
учня 6-Б класу з І 

місцем у V міському 
конкурсі «Екологічна 

казка» (вчитель 
Макаренко М.В.). 

******* 
                                
 
 
 

               
Ми це зробили! 

ПЕРЕМОГЛИ у конкурсі шкільних сайтів!!! 
25 березня на колегії Міністерства освіти і науки 

України адміністратори нашого сайту отримали 

нагороду за участь у V Всеукраїнському конкурсі на 

кращий веб-сайт навчального закладу. Цього року 

школа вперше брала участь у конкурсі такого рівня! 

Творцями шкільного інтернет-ресурсу стали Буряк 

Євгеній  (техн. адміністратор сайту) і Середа Тетяна 

Григорівна (літер. адміністратор сайту). Згодом 

творчий тандем доповнила Пожарська Наталія 

Анатоліївна (тепер – модератор сайту).  

У конкурсі всього взяло участь більше 800 навч. закладів України. Всі 

учасники були розділені за 5 категоріями: веб-сайти сільських шкіл; веб-

сайти міських шкіл; веб-сайти дошкіл. закладів; веб-сайти поза шкіл. 

закладів; веб-сайти навч. закладів профтех. освіти. 

Отже,  серед 263 міських шкіл наша школа посіла почесне третє місце. У 

подарунок ми отримали грамоту від Міністерства освіти та науки України і 

Інтернет Асоціації України, сертифікат на надання послуг від «Адамант-

Телеком» та мультимедійний центр! 

Слід відзначити зацікавленість організаторів конкурсу нашим техадміном 

Буряком Євгенієм!  Він отримав  позитивні відгуки від досвічених у цій 

справі професіоналів. За свою роботу Женя додатково отримав роутер «TP-

LINK» та сертифікат на надання хостингу від «Адамант-Телеком » розміром 

20 ГБ, а також домен в зоні inet.ua. 

 

 

                           Учні школи у військовому госпіталі! 
26 березня учні нашої школи спільно з учнями Черкаського професійного 

автодорожнього ліцею провели спільний концерт для пацієнтів Черкаського 

обласного госпіталю для інвалідів війни. 

Серед пацієнтів госпіталю є учасники АТО. Тож учнівське самоврядування 

ініціювало зібрати невеличкі подарунки (фрукти та патріотичні стрічки). 

Перед початком концерту учні вручили подарунки АТОвцям, подякували за 

їх відвагу та побажали міцного здоров’я. 

Концертна програма тривала понад годину, учні школи та ліцею співали 

пісні, танцювали та декламували вірші. А на завершення пролунала пісня 

«Україна — це я» у виконанні Атамась Каріни, учениці 11м класу. Після  

фінальної  акордної ноти на сцену вийшов учасник АТО Олег Бойко, який 

подякував усім учасникам концерту. Дуже зворушливо пролунали його слова 

про те, що, дивлячись на таких неймовірних дітей, вони будуть намагатися 

робити все можливе, щоб до нашого рідного міста ніколи не ступила нога 

окупантів. Ці слова зворушили усіх до сліз…  

Усі присутні аплодували  учасникам концертної програми стоячи — і 

заради цього треба творити такі чудові моменти!!!  

 

 

 

ДОБРО ПОЧИНАЄТЬСЯ З ТЕБЕ… 

НАШІ ПЕРЕМОГИ 



 

 

 
 

Знайомтеся!!! Атамась Каріна, учениця 11М класу.  Неодноразовий 
переможець різних вокальних конкурсів.  «Золотий голос школи»!  

 Привіт, Каріно! Давно хотіли запросити тебе до розмови. Розкажи, будь 
ласка: ти в сьомій школі навчаєшся з 1-го класу? Коли розпочалася твоя співоча 
кар’єра? Яким був  перший  ”вокальний конкурс” у житті? 
 Так, у школі я з першого класу. Моя співоча кар'єра розпочалася ще у 

дитячому садочку. Можна сказати, співаю я з 4 років. Перший вокальний 
конкурс "Ранкова зірка"проходив власне у дитячому садку. 
 Хто став ініціатором твого творчого вокального прориву?  
 Мабуть, ініціатором сама для себе стала я, але талант, безперечно, 

розгледіли мама і бабуся. 
 Якусь музичну освіту вже отримала? З ким займалася і чи зараз займаєшся 

вокалом? 
 На жаль, із музичною освітою не склалось. Але більше 2 років я відвідувала муз. школу з курсу 

гри на фортепіано та вокалу, також трішки набралась досвіду, перебуваючи у студії сучасної 
музики. Зараз займаюсь у шкільному ансамблі "Злагода" і є його солісткою.  
 Усі ми знаємо, що за підсумками року ти неодноразово перемагала в номінації “’Золотий голос 

школи”? Як воно: стати кращою серед кращих? 
  Звичайно, мені дуже приємно мати таку нагороду. Це приносить неабияку гордість і 

допомагає розвиватися, йти вперед! 
 Твоя майбутня освіта, кар’єра пов’язані з вокалом чи, можливо, хочеш займатися чимось 

іншим? 
 Це питання не з легких… Я ще перебуваю на стадії роздумів... Мабуть, все ж таки вокал 

залишиться хобі. У планах є стати "бізнес-вумен". На мою думку, треба поєднувати свою діяльність 
таким чином,  аби це приносило і кошти, і задоволення. 
 Як себе уявляєш років так через 10? 
 Сподіваюся, буду мати люблячу сім'ю, вірних друзів, власну компанію і, звичайно ж, співатиму 

від щастя! ))) 
 Ось уже не за горами і випускний, школа закінчиться, залишаться лише приємні спогади, чи, 

можливо, неприємні... Якою ти запам*ятаєш сьому школу? 
 Для мене вона є і залишиться прекрасним куточком радості, де промайнуло 11 років. Тут 

навчаються талановиті діти, викладають прекрасні вчителі і, звичайно ж, у моїх спогадах 
залишиться найдобріший директор!!! 
 Кому би хотілося сказати ”спасибі” у стінах школи за підтримку, настанови, можливо, навіть 

потрібну критику? Хто у школі став для тебе добрим порадником і мудрим педагогом?  
  Я не можу виділити когось особливого, адже мала підтримку, допомогу і настанови від усіх 

вчителів, але перш за все дякую першій вчительці Чумак Ользі Анатоліївні, класним керівникам 
Єрохіній Олені Олегівні та Плакасовій Ганні Сергіївні за всю турботу, яку вони давали мені. Спасибі 
Середі Тетяні Григорівні, вона завжди підтримувала, допомагала перед виступами, залучила до 
активного життя в школі, пов’язаного не тільки з вокалом! Спасибі всім учителям за отримані 
знання!!! 
 Яке твоє хобі? Чим займаєшся у вільний час? 
 Крім співу, я люблю готувати. Та у вільний час намагаюся більше бачитись із рідними, 

подорожувати і вдосконалювати англійську. 
 Цьогорічні весна та літо для тебе і більшості однокласників стануть випробуванням знань, 

нервів, терпіння. Як все встигнути? Дай кілька порад собі і своїм одноліткам. 
 По-перше, бути впевненим у собі, налаштовуватися тільки на позитив. По-друге, якомога 

більше часу проводити на свіжому повітрі. Перед кожним випробуванням зібратися з думками, 
помолитись і все вийде!!! Треба вірити у це! 
 Дякуємо за поради і щирі відповіді. Ми, у свою чергу, тобі також бажаємо витримки, терпіння, 

гарного настрою, міцних знань і багато перемог у житті! Ти стала ”вокальним обличчям” сьомої 
школи! Тож нехай і в подальшому в тебе все вдається на відмінно! Не забувай про рідну школу і тих, 
хто за тебе вболівав і надалі пишатиметься твоїми творчими і життєвими перемогами! 
 Дякую!!!                                                                                                               Розмову вела Руслана Олійник 

НАШІ «ЗІРОЧКИ» 
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 Валентино Василівно, дуже приємно запросити Вас до розмови! Так вже 

склалося, що із заступниками директора з навчально-виховної роботи спілкування 

частіше, а от про Вас хотілося б дізнатися більше… Кажуть, що завгосп школи 

– права рука директора. Як Вам працюється завідуючою шкільним 

господарством? 

 На цій посаді я працюю вже 12-ий рік. Загалом мене все влаштовує, буває 

всяке, але ми стараємося знайти вихід із будь-якої ситуації. Дуже жалкую, що не 

зробили фотографій, якою школа була, коли я прийшла сюди. Цікаво було би 

порівняти і оцінити результати моєї роботи. 

 Розкажіть, будь ласка, з чого Ви починали свою шкільну кар’єру? 

 Я працюю в цій школі з 1997 року, але на посаді завгоспа лише з 2004 року.  

 Побутує думка, що завгоспом має бути чоловік. Спростуйте чи погодьтеся 

із цим твердженням.  

 Знаєте, коли я тільки почала працювати, у місті Черкаси чоловіків-завгоспів шкіл було всього 

п’ятеро. Я вважаю, що все залежить від людини. Незалежно від того, чоловік чи жінка, обов’язки 

залишаються однаковими. У 2004 році наша школа була у трійці найкращих у місті. Зараз ми також не 

залишаємо своїх позицій – в десятці лідерів! 

 Розкажіть трішки про той трудовий колектив, який підпорядковується безпосередньо Вам. Чи 

дружно живеться? 

 Мені підпорядковується 14 осіб. Серед них – 2 сторожі, 2 гардеробниці, робітник з обслуговування 

приміщень, двірник  та 8 жінок технічного персоналу. Наш  колектив є дуже дружним. Ми як працюємо, 

так і відпочиваємо разом.   

 Що у Вашій роботі є найважчим? Що – найлегшим? 

 Взагалі моя професія є дуже відповідальною. Найважче – це знаходити кошти для рідної школи, адже 

вона потребує постійного догляду. Ми повністю залежимо від міського бюджету, але також нам 

допомагають батьки. Однією з масштабних проблем нашої школи є те, що вона просідає. Це пояснюється 

тим, що раніше на її місці було озеро. Навіть було знайдено фотографію, на якій це відображено.  На фото 

зображено озеро, обсаджене деревами поряд зі старим корпусом школи.  

 Щороку в третю суботу квітня Україна відзначає День довкілля: влаштовують масові прибирання, 

так звані «суботники». Знаємо, що така традиція «прижилася» і в нашій школі. Що і коли планується 

цьогоріч? 

 Суботники проводяться щороку. Минулої весни вчителі, діти та їх батьки посадили туї, пофарбували 

паркан та зробили охайним шкільне подвір’я. Також всі бажаючі по можливості допомагали коштами на 

фарбу  та інвентар. Масові прибирання завжди проводяться перед Великоднем, але цього року у зв’язку з 

раннім святом плануємо роботу в кінці квітня. Також діти на уроках праці допомагають навести на 

території школи порядок після затяжної зими.  

 Хто братиме участь у прибиранні цього року: діти, вчителі, батьки, можливо, жителі 

мікрорайону? Який обсяг і масштаб робіт буде? 

 У прибиранні можуть взяти участь усі бажаючі: від дітей та їх батьків до вчителів, техперсоналу.  

Минулого року деякі приносили квіти, інші - допомагали грошима  - і всі працювали. За нашою школою 

закріплено територію біля меблевого магазину, що знаходиться на вулиці Лісній. Там ми будемо прибирати  

і цього року. А також плануємо посадити на території школи фруктові дерева. Ялинки в нас, на жаль, не 

приживаються. 

 А тепер трішки про особисте: чим займаєтеся на дозвіллі? Яке у Вас хобі? 

 Вільного часу практично немає, але коли знаходиться хвилинка, намагаюся витрачати з користю. Я 

доглядаю за старенькою мамою, бавлюся з малесеньким внуком. Також мені дуже подобається в’язати для 

нього речі. Він є великою радістю для мене. Ще на дозвіллі я багато читаю, улюбленою є «Джейн Ейр» 

англійської письменниці Шарлоти Бронте.  

 Дякую Вам за розмову! Бажаємо творчого підходу до роботи, гарного фінансування і задоволення 

від того, чим Ви займаєтеся!                                                                Діалог записала Дарія Дереза 

ПОГОВОРИМО ВІДВЕРТО… 
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1 квітня – День сміху (День дурня), загальновизнане свято 

гумору та веселощів. Не виключено, що спочатку це свято 

відзначали в честь весняного рівнодення. Святкування цієї події 

обов'язково супроводжувалося веселощами, жартами і першими 

розіграшами. Міжнародний день птахів. День народження 

долара: буква S із двома рисками, що символізує Геркулесові 

стовпи і державний герб Іспанії. Сучасний знак долара має тільки 

одну закреслюючу вертикальну лінію $. Другу більше не 

вживають з метою економії часу. 

2 квітня – Міжнародний день дитячої книги. 

4 квітня – Єврейське свято Песах вважається найдавнішим з релігійних свят, що відзначаються 

в наш час. Історія свята пов'язана з виходом євреїв з єгипетського рабства. Ця історична подія 

відбулася приблизно 33 століття тому. 

5 квітня – Вхід Господній в Єрусалим (Вербна неділя) відзначається щорічно рівно за тиждень 

до Великодня. День геолога (перша неділя квітня).  

7 квітня – Благовіщення Пресвятої Богородиці. Всесвітній день здоров'я.  

8 квітня – Міжнародний день циган. 

9 квітня – Великий (Чистий) четвер.  

12 квітня – Православна Пасха (відзначається в першу неділю після весняного повного 

місяця). Всесвітній день авіації та космонавтики. 

13 квітня 2014 року – почаласяся  антитерористична операція (АТО) на сході України.  

14 квітня – День ДАІ МВС України.  

15 квітня 1912 року відбулася найбільша в історії катастрофа на воді: в Атлантиці затонув 

«Титанік». Відомо, що під час цієї трагедії загинули 1400-1517 чоловік (версії різних джерел 

відрізняються). Близько 700 осіб вижили в круговороті тих страшних подій. Щоб уявити розмір 

самого судна, можна зіставити його з довжиною трьох міських кварталів того часу. Висота одного 

тільки двигуна «Титаніка» була майже такою ж, як триповерховий будинок. Цей корабель 

називали непотоплюваним, але вже в першому своєму рейсі «Титанік» затонув. Уламки судна 

були знайдені в 1985 році групою американських і французьких археологів недалеко від 

узбережжя острова Ньюфаундленд. 

18 квітня –Український день довкілля (третя субота квітня). 60 років із дня смерті Енштейна 

20 квітня – День китайської мови. 

22 квітня – Міжнародний день Землі. Міжнародний день секретаря (відзначають щорічно в 

середу останнього повного тижня квітня). Офіційно це свято називається Днем професійних 

адміністративних працівників.  

23 квітня – День англійської мови. Всесвітній день книг і авторського права. День 

астрономії. Всеукраїнський день психолога. 

24 квітня – Міжнародний день солідарності молоді.  

25 квітня – Всесвітній день боротьби проти малярії. 

26 квітня — Всесвітній день інтелектуальної власності. Всесвітній день поріднених міст 
(відзначається в останню неділю квітня). 26 квітня 1986 року сталася аварія на Чорнобильській 

АЕС. Це страшна подія, яку згодом назвали трагедією ХХ століття, 

стала найбільшою техногенною катастрофою.  

27 квітня 1965 року у США запатентовані підгузники «Памперс».  

28 квітня – Всесвітній день охорони праці.  

29 квітня – Міжнародний день танцю. 
Сторінку підготувала Т.Г.Середа 

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ… 
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День Благовіщення Пресвятої Богородиці – одне з дванадцяти головних  (двунадесятих) 
православних церковних свят. У цей день Діві Марії прийшов архангел Гавриїл, щоб сказати 
їй про прийдешнє народження Ісуса Христа. 

Трохи історії… 
Свято Благовіщення Пресвятої Богородиці християни почали відзначати ще в глибоку 

давнину. Про нього було відомо вже в третьому столітті. 
Стародавні християни називали це свято по-різному: Зачаття 
Христа, Початок спокутування, Благовіщення про Христа, 
Благовіщення Ангела Марії. Сучасну назву цього свята було 
дано лише в сьомому столітті. Назва цього церковного свята 
в буквальному перекладі означає «блага, добра звістка». 

Коли святкують Благовіщення? 
Благовіщення Пресвятої Богородиці належить до категорії 

непереходящих свят, тобто 
воно має постійну дату – 7 
квітня (25 березня за старим 
стилем). Ця дата була 
остаточно встановлена в середині сьомого століття. Її 
відділяє рівно дев'ять місяців від дати святкування Різдва 
Христового, що припадає на 7 січня.  

 Благовіщення Пресвятої Богородиці: що можна і що не 
можна робити? 

Займатися якимось домашнім працею в це свято 
вважається великим гріхом. Заборонено шити, в'язати, 
плести, працювати в саду. Також в цей день не можна 
розчісуватися, стригтися й одягати чистий одяг. Згідно з 
народними прикметами, на Благовіщення не слід давати 

грошей в борг, інакше можна віддати разом з ними своє благополуччя і щастя. Взагалі в цей 
день краще утриматися від будь-яких нових справ і інших починань. 

Тим, хто дотримується Великого посту, в це свято дозволяється включати в раціон рибу і її 
ікру. Також на Благовіщення дозволено вживати вино.  

Матеріал зібрала Н.А. Пожарська  
 

*************************** 

 

ПОДАРУНОК ВІД  
95-ОЇ АЕРОМОБІЛЬНОЇ 

БРИГАДИ НАШІЙ 
ШКОЛІ ЯК ВДЯЧНІСТЬ 

ЗА ДОПОМОГУ І 
ПІДТРИМКУ СОЛДАТАМ 

У ЗОНІ АТО!!!
 

БЛАГОВІЩЕННЯ ПРЕСВЯТОЇ БОГОРОДИЦІ 
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      Всі ми вже звикли до того, що 1 
квітня треба обов’язково пожартувати 
над друзями, рідними. Зрозуміло, що 
жарт має бути доречним та без 
негативних наслідків. 
      Але ж звідки прийшло до нас це 
свято та як його відзначають у світі? 
Історія Дня сміху починається ще в 
античний час. 

      На думку деяких дослідників 
прототипом цього свята у еллінів був 
фестиваль Деметрія, який відбувався 
на початку квітня, і в основі якого 
лежала легенда про викрадення богом 

підземного світу Аїдом доньки богині 
Деметри – Прозерпіни. Пошуки доньки ні до чого не призвели – адже її крики були лише 
обманною луною. 

        Ще одна гіпотеза пов’язує святкування Дня сміху з весняним рівноденням за 
Григоріанським календарем. Одразу ж після весняного рівнодення давні римляни 
відзначали свято на честь божества сміху (Кізиз). Свято це поєднувалося з різними 
жартівливими обманюваннями. Цей звичай поширений у Данії, Швеції, Норвегії та в 
багатьох інших країнах.     Перша письмова згадка про 1 квітня як конкретний День усіх 
дурнів знайдено в англійській літературі й датується XVII сторіччям. Щоправда, 
стверджують, що у Франції він існував із 1564 року, коли там було введено новий календар, 
що пересунув Новий рік із 25 березня на 1 січня. Однак минули роки, перш ніж 
нововведення перемогло багатовікову звичку. Чимало людей через незнання чи через 
консервативні погляди продовжували обмінюватися привітаннями та подарунками в 
останній день колись новорічних свят – 1 квітня. Інші ж тішилися над ними й називали 
«квітневими дурнями» або «першоквітневими рибами», бо вони легше за все ловляться на 
гачок. Досі французькі кондитери виставляють цього дня величезних шоколадних риб, а 
дітлахи намагаються прикріпити до спин товаришів паперових рибок. 

      Перше квітня в Україні. Як припускають науковці, до нас це свято прийшло з 
Німеччини, імовірно, на початку XVIII ст. Його 
називали ще брехливим днем або Марією-
брехухою – одним із народних прізвиськ Марії 
Єгипетської святої VI ст., день вшанування якої за 
старим стилем збігається з 1 квітня. 

       День сміху святкується зараз у всьому світі, але 
ніде не є вихідним. У США його називають «святом 
серця, а не держави». До речі, професор Стенлі Теп із 
інституту здоров’я в Окхерсті (Каліфорнія), 
стверджує: «30 хвилин сміху на день дозволяють 
пацієнтові, котрий переніс інфаркт міокарду, 
уникнути повторного нападу в найнебезпечніший 
період – перші півроку після нападу – і потім жити 
повноцінним життям. Здоровим же людям ця 

1 КВІТНЯ – ДЕНЬ СМІХУ  
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кількість сміху подовжує життя на роки, іноді на десятиріччя». 
      У Франції того, хто попадеться на вудку 1 квітня, назвуть роззявою. А 2 квітня називаю 

Днем хвоста. І в цей день усі жарти повинні бути пов'язані з "п'ятою точкою" людського тіла. 
Наприклад, прийнято непомітно підкладати на стілець маленькі подушки, що видають 
непристойні звуки. 

     В Америці на 1 квітня люблять прості й невинні жарти типу "у тебе шнурок розв'язався, 
а спина біла". Школярі жартують один над одним, кажучи, що скасовано уроки, або 
переводять навмисне годинник, щоб жертва запізнилася на заняття. Якщо жарт на 1 квітня 
вдався, жартівник вигукне: "April Fool" (Квітневий дурень)! Губернатор Каліфорнії Арнольд 
Шварценеггер на 1 квітня пригощає друзів сигарами, які вибухають після доброї затяжки. 

    У Німеччині та Австрії 1 квітня вважався нещасливим днем. Людині, що народилася в цей 
день, нібито не щастило в житті. За переказами, в цей день народився Іуда - зрадник, і саме 1 
квітня сатана був скинутий з неба. У селах не працювали, не починали нових справ, не 
випускали худобу зі стійл. Дорослі та діти обманювали одне одного, посилаючи виконувати 
нездійсненні доручення (наприклад, купити у аптекаря або купця комариного жиру).   

    
Матеріал підготувала Т.В. Величко 

 
 
 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://school7.ck.ua 
 

ТУТ можна переглянути електронний варіант шкільної 

газети «ОРИГІНАЛ», а також прочитати багатої цікавої 

інформації з життя школи і  не тільки!!! 

http://school7.ck.ua/
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Вхід Господній в Єрусалим святкують в останню неділю перед 

Великоднем. За євангельською оповіддю, коли Ісус Христос 
воскресив з мертвих Лазаря, люди, які бачили це, повірили, що він 
дійсно Син Божий. Коли Ісус в’їжджав на віслюкові до Єрусалима, то 
люди, вшановуючи його, встеляли дорогу своїм одягом, а також 
пальмовим гіллям. Відтоді на згадку про цю подію віруючі 
напередодні свята несуть до церкви зелені гілочки дерев. У нас 
таким деревом стала верба як відображення особливостей природи 
України. На цей час вона вкривається зеленим листям, тому в народі свято називають 
Вербною неділею. Святкують її за тиждень до Великодня, а весь тиждень називають вербним. 

У вербну ж суботу і в неділю святять у церкві вербу, якій народ надавав магічних властивостей: 
вона відвертає бурю, грім, а кинута в полум’я, — гасить пожежу. Освячена верба має цілющу та 
очисну силу: відваром з неї лікувалися та вмивалися. Коли навесні вперше виганяли худобу на 
пасовисько, то брали освячені гілочки верби, щоб до тварин не чіплялася різна нечисть. У народній 
медицині її разом із цілющими травами використовують для лікування головного болю, гарячки та 
пропасниці. 

Освячені гілочки верби залишали за образами, садили на городі. 
Якщо ж проросте, то, коли є неодружений хлопець чи дівчина, вони 
обов’язково одружаться. За народними віруваннями, у 
Вербний тиждень не можна сіяти конопель і городини, бо «буде 
ликувате, як верба». Не сіяли колись у цю пору і буряків, бо «будуть 
гіркі». Вербовими гілочками розпалювали у печі, коли пекли паски. А 
хлопці й дівчата билися вербою, примовляючи: 

Не я б’ю — верба б’є, 
За тиждень — Великдень, 

Недалечко — червоне яєчко. 

Від Вербної неділі починали активну підготовку до Великодня: розписували писанки, начиняли 
ковбаси, випікали обрядове печиво, а також пшеничну паску, а подекуди й солодку сирну бабку. На 
страсний (чистий) четвер кожна господиня намагалася принести з церкви запалену свічку. Нею 
випалювали хрести на стелі й дверях, сподіваючись захистити свій дім від злих духів. Тож для 
Вербної неділі характерні і народний дух, і народна символіка. 

ТОП-20 РЕЦЕПТІВ ПРИГОТУВАННЯ ВЕЛИКОДНЬОЇ ПАСКИ 
Ми все не випікали, але вам пропонуємо ознайомитися: 

1. http://jjrecepty.ru/ua/paska-recept/   
2. http://easy-cooking.com.ua/?p=1554  
3. http://tsn.ua/ukrayina/recept-paski-yak-pravilno-prig..   
4. http://home-recipes.com.ua/article/read/prostij-recep..  
5. http://life.pravda.com.ua/culture/2010/04/1/45354/  
6. http://korysniporady.com.ua/recept-paski-yak-prigotuv..  
7. http://patelnya.com.ua/retsept-pasky-z-tsukatamy/  
8. http://uarp.org/ua/news/1427787629#.VSAfU_ysWUI  
9. http://www.kolyba.org.ua/vipichka/hlib-paska/520-paska  
10. http://receptystrav.com.ua/svyatkovi-stravy/341-dobra..  
11. http://www.topnews.in.ua/society/519-recipe-of-the-mo..  
12. http://kyxar.org.ua/paska.html  
13. http://megasite.in.ua/34169-obirajj-krashhijj-recept-..  
14. http://news.volyninfo.com/kylinariya/181635-recept-pa..  
15. http://tulchinka.ideaslab.com.ua/ua/recipes/recipe/32/  
16. http://cookorama.net/uk/blog/recepty-do-velykodnya/pa..  
17. http://poradum.com.ua/house/2227-recept-paski-yak-pri..  
18. http://www.rivnist.in.ua/news/2014/04/13/2641  
19. http://mycook.pp.ua/673-panettone-talyskiy-pasku.html  

          20. http://womanonly.com.ua/morkvyanij-paska-retsept.htm                    Підбірка сайтів від Дарини Крамар 

ВЕРБНА НЕДІЛЯ 

http://www.kosivart.com/index.cfm/fuseaction/customs_traditions.easter/
http://jjrecepty.ru/ua/paska-recept/
http://easy-cooking.com.ua/?p=1554
http://tsn.ua/ukrayina/recept-paski-yak-pravilno-prig
http://home-recipes.com.ua/article/read/prostij-recep
http://life.pravda.com.ua/culture/2010/04/1/45354/
http://korysniporady.com.ua/recept-paski-yak-prigotuv
http://patelnya.com.ua/retsept-pasky-z-tsukatamy/
http://uarp.org/ua/news/1427787629#.VSAfU_ysWUI
http://www.kolyba.org.ua/vipichka/hlib-paska/520-paska
http://receptystrav.com.ua/svyatkovi-stravy/341-dobra
http://www.topnews.in.ua/society/519-recipe-of-the-mo
http://kyxar.org.ua/paska.html
http://megasite.in.ua/34169-obirajj-krashhijj-recept-
http://news.volyninfo.com/kylinariya/181635-recept-pa
http://tulchinka.ideaslab.com.ua/ua/recipes/recipe/32/
http://cookorama.net/uk/blog/recepty-do-velykodnya/pa
http://poradum.com.ua/house/2227-recept-paski-yak-pri
http://www.rivnist.in.ua/news/2014/04/13/2641
http://mycook.pp.ua/673-panettone-talyskiy-pasku.html
http://womanonly.com.ua/morkvyanij-paska-retsept.htm


 

 
 

 
Христове воскресіння 
«Свято свят і торжество торжеств», — так іменують Великдень православні християни. 

Цього дня весь християнський світ відзначає воскресіння Ісуса Христа з мертвих — подію, 
яка стала символом перемоги добра над злом, світла — над темрявою. 

Ворота раю відкриті 
Того, хто помре на Великдень, вважають дуже щасливим, бо саме цього дня ворота раю 

відкриті, й душа без усякого суду потрапляє туди. 
Вважають, що у Великодню ніч відкриваються всі земні скарби, які світяться на землі 

чарівними вогниками, проте побачити їх може лише дуже мала дитина, помисли якої чисті. 
Прикмети на Великдень 
 Не кожен день — Великдень, а хліб — не паска. 
 Коли на Великдень ясно світить сонце, то через три дні 

падатиме дощ. 
 Коли на Великдень дощ або хмарно, буде врожай. 
 Коли на Великдень спить господар, то виляже пшениця, а 

якщо господиня — льон. 

Крашанки й писанки 
Невід’ємною частиною Великоднього свята є крашанки й 

писанки. Яйце — це символ весняного відродження 
природи, зародження життя, продовження роду. 

В Україні існують два види фарбованих яєць: крашанки й писанки. 
Писанки — це сирі яйця з нанесеними на них символічними візерунками. В давнину 

писанки не варили, щоб не вбивати живу силу зародка. Сьогодні люди не надають писанкам 
такого значення, тому часто трапляються писанки з варених або видутих яєць. 

Крашанки — це варені яйця, пофарбовані природними барвниками одним кольором: 
жовтим, коричневим — від лушпиння цибулі, червоним — від соку буряка тощо. Крашанки 
їдять, коли граються діти у великодні ігри. 

Існує легенда про те, що звичай прийшов від святої Марії Магдалини, яка після Вознесіння 
Господнього постала перед імператором Тиберієм і піднесла йому яйце як символ 
воскресіння. На що Тиберій сказав, що мертвий не міг воскреснути, так, як і яйце не може 
стати червоним. Після цих слів яйце в руках імператора почервоніло… Відтоді у свято 
Воскресіння Христового прийнято дарувати крашанки. 

Кілька способів фарбування яєць за допомогою натуральних барвників, які завжди 
знайдуться під рукою: 

Червоний і рожевий колір: надати крашанкам червоного кольору допоможе міцний 
настій кардану. Опустіть яйця в такий настій і доведіть до кипіння, після чого варіть 

протягом 10 хвилин. Якщо ви вважаєте, що приготувати 
буряковий фреш простіше, ніж міцний настій кардану, ви 
можете опустити вже варені яйця на півгодини в буряковий 
сік. Якщо скоротити час перебування крашанок в соці, можна 
досягти не тільки червоного, але і рожевого відтінку.   

Помаранчевий колір: щоб надати крашанкам 
помаранчевого кольору, знадобиться морквяний сік. Як і у 
випадку з буряком, вже варені яйця потрібно на півгодини 
помістити в морквяний фреш. Інтенсивність забарвлення 

залежатиме від часу «замочування» крашанки. 
Жовтий колір: подарує крашанці корінь куркуми (шафрану). Вам потрібно буде розвести 

в гарячій воді кілька ложок порошку куркуми і, довівши розчин до кипіння, залишити на 
повільному вогні на кілька хвилин. Дайте відвару охолонути, а потім відваріть в ньому яйця. 
Також фарбувальний розчин можна приготувати з цедри лимонів, апельсинів і молодих 
березових листочків. 

ВЕЛИКДЕНЬ 
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Темно-і світло-зелений колір: можна використовувати сік петрушки, кропу, базиліка і 
зеленого перцю. Але в отриманні інтенсивного відтінку вам допоможе шпинат. Ці трави 
потрібно уварювати на повільному вогні протягом півгодини, після чого зварити у відварі 
яйця. Теж саме можна зробити за допомогою розчину зеленки. Розчин діамантової зелені 
потрібно розвести водою до потрібної насиченості і потім опустити в нього вже зварені 
яйця. 

Коричневий і золотистий колір: можна зварити яйця в міцному відварі кави або 
цибулинні, чим більше ви зберете лушпиння, тим інтенсивніше вийде колір. 

Синій колір: дрібно нарізати червоноголову капусту, залити кип’яченою водою і додати 2 
столові ложки оцту. Коли розчин придбає потрібний вам відтінок, замочіть в ньому вже 
зварені яйця. 

Фіолетовий колір: суміш червоного і синього розчинів. Також фіолетовий відтінок 
можуть придбати яйця, зварені разом з лушпинням червоної цибулі. 

З візерунком веселіше: не обов’язково бути художником, щоб створити візерунок на 
пасхальному яйці. Пропонуємо вашій увазі кілька простих і 
нешкідливих способів. 

Крашанки у смужечку: для того, щоб отримати смугасті 
крашанки, обмотайте яйця тонкими гумками і приступайте 
до фарбування. Щоб смужки вийшли різнокольоровими, 
можна після першого, попереднього фарбування додати ще 
кілька гумок і занурити крашанку в розчин іншого кольору. 
Таким чином, на вашій крашанці з’являться тонкі кільця 
різних кольорів. 

Крашанки в цяточку: для того, щоб на вашій крашанці 
з’явилися цяточки, вам знадобиться звичайна воскова свічка. Перед зануренням яйця в 
фарбувальний розчин, капніть на яйце кілька крапель воску. Коли фарбування буде 
завершене, обережно зніміть віск з яйця, тримаючи його над полум’ям газового пальника, 
або над тією ж свічкою. У міру танення воску, промокайте яйце м’якою серветкою або 
ганчірочкою. 

Мармуровий малюнок: яйця потрібно обгорнути в лушпиння цибулі і упакувати в 
бавовняну кишеньку, так і варити. А можна зробити простіше – додати в киплячу воду трохи 
олії за хвилину до закінчення процесу варіння. 

 
Прості правила, яких потрібно дотримуватися при 

фарбуванні крашанок: 
 Не кладіть холодні яйця в кип’ячу воду, яєчна шкаралупа може 

не витримати різниці температур і лопне. Для того, щоб яйця не 
лопалися, їх потрібно дістати з холодильника і опустити на 5-10 
хвилин у теплу воду. 

 Щоб яйце набуло рівномірного забарвлення, його потрібно 
добре вимити і протерти мильним або спиртовим розчином. Перед 
процесом варіння залийте яйця приготованим кольоровим розчином, 
додайте сіль і варіть на повільному вогні 5-10 хвилин. 

Згідно з церковною традицією фарбувати яйця потрібно в 
«чистий четвер». 

 
Матеріали зібрали Н.А. Пожарська та Т.В. Величко 
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Наближається найбільше свято всього 

християнського люду – Світле Воскресіння 
Христове, Великдень. У цей день за столом 

збирається вся родина, щоб разом 
розговітися після тривалого посту. 
Пропонуємо вам рецепти деяких страв, які 

на наш погляд, прикрасять святковий 
родинний стіл… 

 

М'ясо по-угорськи 
1 кг. м’яса (будь-якого), 6 цибулин, 6 ст. ложок крохмалю, 4 ст. ложки майонезу, 6 яєць.  
М'ясо порізати дрібними кубиками, додати дрібно нарізану цибулю, посолити і поперчити 

за смаком. Збити яйця, влити їх у м'ясо з цибулею, додати крохмаль та майонез, усе 
перемішати і поставити і холодильник на 12 годин. Ложкою порційно викласти на 
розігріту сковорідку, обсмажити з двох боків, скласти в казанок чи каструльку, додати 
трішки води та жиру і поставити в розігріту духовку на 5 хвилин. 

Пиріг з рибою 
800 гр. рибного філе, 200 гр. вершкового масла, 2 цибулини, 400 гр. борошна, 200 мл. води, 

200 гр. маргарину, 30 гр. вершків, 1 яйце. 
Спочатку готуємо начинку. Дрібно нарізану цибулю обсмажити на маслі та змішати з 

дрібно нарізаним рибним філе. Додати вершки, сіль, перець за смаком, перемішати. Із 
борошна, води, маргарину і солі замісити тісто, поставити його в холодильник на 25-30 хв., 
розкачати прямокутним пластом завтовшки 2 см. На половину тіста викласти фарш, 
накрити другою половиною, защипати краї, змастити зверху збитим яйцем. Випікати в 
заздалегідь нагрітій духовці 40-50хв. 

Салат «Браво» 
Склад: шинка, картопля відварена, огірки свіжі, яйця курячі, перець солодкий свіжий, 

печериці смажені, петрушка, зелень.  
Всі інгредієнти нарізати соломкою, змастити майонезом. 
Салат «Маестро» 
Склад: капуста морська маринована, печериці мариновані, яйця курячі відварені, зелена 

цибуля.  
Всі інгредієнти подрібнити (на ваш смак), змастити соняшниковою рафінованою олією. 
Салат «Рондо» 
Склад: відварне куряче м'ясо, гриби мариновані, твердий сир, сіль, зелень (для 

прикрашання). 
Всі інгредієнти подрібнити (на ваш смак), змастити майонезом. 
Салат «Румунський» 
Склад: куряче філе відварене, печериці смажені, чорнослив без кістки, свіжий огірок. 
Всі інгредієнти подрібнити (на ваш смак), змастити майонезом. 
Паска сирно-горіхова 
1 кг. сиру, 4 яйця, 1 склянка цукру, 100 гр. вершкового масла, 0,5 склянки горіхів, 200 гр. 

сметани, ваніль. 
Сир перетерти крізь сито, додати цукор, ваніль, яйця, масло, добре перемішати. Горіхи 

підсмажити, подрібнити, перемішати з сиром, додати сметану. Викласти у форму і 
поставити на добу під прес у холодне місце.         Смачні рецепти збирала Н.А. Пожарська 

ВЕЛИКОДНІЙ СТІЛ 
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Говоримо українською правильно 
Істинна любов до своєї країни немислима без любові до своєї мови.  

Людина, байдужа до рідної мови, - дикун. Вона 
шкідлива за самою своєю суттю тому, що її байдужість до мови проявляється  

найповнішою байдужістю до минулого, теперішнього і майбутнього свого народу 
Костянтин Паустовський. 

Акт даріння нерухомості — Акт дарування 
нерухомості 
Баланс доходів і видатків — Баланс прибутків і 
видатків 
Близькі по духу — Споріднені духом 
Виборча ділянка — Виборча дільниця 
Виступати з докладом — Виступати з доповіддю 
Від зорі до зорі — Від світання до смеркання 
Голодний жолудок — Голодний шлунок 
Дальнобійники —Далекобійники 
Державні закрома —Державні засіки 
Дивіденти — Дивіденди 
Диву даєшся — Не надивуєшся, дивина та й годі 
Для здійснення підтримки —Для здобуття 
підтримки 
Дівчина з ізюминкою — Дівчина з перчиком 
Діло минуле — Давня справа 
Дірокол —Діркопробивач 
Діяльність технічних засобів — Дія технічних 
засобів 
Для підготовки спеціалістів з вищою освітою 
'Історик" — Для 

підготовки спеціалістів з вищою освітою за 
фахом історик 
Довіреність — Доручення 
Довжники наші — Боржники наші 
Доводи — Докази 
Дозировка ліків — Дозування ліків 
Докладнішу інформацію щодо лекцій можна 
довідатися — 
Докладніше про лекції можна довідатися 
Дрель ручна — Дриль ручний 
Дрібні зачіпки до редакції — Дрібні причіпки до 
редакції 
Дубльонка — Шкірянка, дублянка 
Електрополотер — Електричний натирач 
підлоги 
Ехо пішло гаєм — Луна пішла гаєм 
Ехо війни — Відлуння війни 
Євроазія — Євразія 
Єпіскоп — Єпископ 
 

Сторінку підготувала Т.Г. Середа 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ГОВОРИМО УКРАЇНСЬКОЮ! 
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СЬОГОДНІ МИ ПРОПОНУЄМО ВАШІЙ УВАЗІ ТРІЙКУ КРАЩИХ ЕСЕ «ВЕСНА ЗІТХАЄ ЛЕДВЕ 
ЧУТНО І ПРОКИДАЄТЬСЯ ВІД СНУ», ЯКІ ПЕРЕМОГЛИ В НАШОМУ КОНКУРСІ. ЇХ АВТОРИ 

СТАЛИ КОРЕСПОНДЕНТАМИ ШКІЛЬНОГО «ОРИГІНАЛУ»! ВІТАЄМО ЮНИХ ЖУРНАЛІСТІВ!!! 
Вона чекає її. Вона їй потрібна. Здається, що сили полишать ось-ось, і це все десь подінеться. Така 

виснажена… Стільки всього сталося і вона саме та, хто зможе вдихнути нове життя. Немов дати всім шанс 

зробити те, що ще боялися у минулому, чи сказати важливі слова тому, кому хотіли. 

І земля чекає! Чекає, коли ж вона прийде знову, вкриє її тонким смарагдовим мереживом, розтопить 

кришталь на деревах, заспіває з пташками своєї пісні. Коли ж розтопить серце суворого моря і зігріє всіх 

своїм теплом. 

Ох, а як вона любить аромат її квітів! Такий легкий, невагомий і п’янкий водночас. 

Мабуть, вона приносить їх із собою. Квіти з’являються так несподівано і залишають на 

пелюстках блиск її магії. У цих різнокольорових творіннях природи вона сама. В них ти 

теж зможеш її побачити. Це справді неймовірно! 

Земля перша відчуває її… 

І лише зітхаючи, розуміє, що скоро прокинеться, що скоро настане нове життя… 

Що ось-ось і вона прийде! 

Весна…                                                                                         ОЛІЙНИК РУСЛАНА 

***** 
Сон… Усе відпочиває взимку: і дерева, і тварини, і земля. Природа, мов спляча красуня, спокійна, 

непорушна та бліда. Вона, ніби ця казкова героїня, чекає, поки її розбудить хтось. У казці – це чарівний 

принц, а природу після зимового сну будить весна. 

 Прокидається земля повільно, ледве відкриваючи повіки. Струшує із себе останній 

сніг, поволі випростовується, вільно дихає на повні груди. 

 Земля дійсно немов чарівна юнка, весною стає ще кращою. Змінює одяг із біло-сірого 

на блідо-зелений, який згодом перетвориться на яскраво-смарагдовий. Пізніше ж її вбрання 

буде виблискувати усіма барвами веселки. Земля зацвітає, принадно вабить пахощами 

квітів та садків. Люди теж прокидаються, стають щасливішими, красивішими та 

добрішими. Весна!                                                                                               БУРЯК ЄВГЕНІЙ 

***** 
Сходять сніги, потихеньку прокидається весна. Якою вона буде? Будемо радіти, вдихаючи аромати 

квітучих дерев, чи завмирати, відчуваючи запах гарі та горя від вибухів і полум’я?  

На рідній землі війна… Найбільше горе, яке може бути! 

Та це горе не обізлило і не роз’єднало. Українці наче прокинулися від сну, як і наша ненька – Земля. 

Ми стали наче одна сім’я, немає жодної байдужої людини. Наша школа також хвилюється і підтримує тих, 

хто зараз захищає наші життя ціною свого, - наших воїнів. 

Ми молимося за те, щоб вони поверталися додому живими! 

Ми слідкуємо за новинами із зони АТО і немає радісніших, коли жодного із наших 

воїнів не вбили вороги! 

І як боляче, коли рахують загиблих від рук «старших братів»… 

Ми подорослішали. Знаємо, що таке війна… Навчилися підтримувати, думати про 

інших… 

Земле моя, Україно, нехай ця весна буде мирною, світлою, радісною та квітучою! І 

нехай більше ніколи не будуть писати діти листи на війну!..                                   БАРДАСЬ АНАСТАСІЯ 
 
 
 
 
 
 
 
 

ЛІТЕРАТУРНА СТОРІНКА 

УВАГА! КОНКУРС!!! 
До Дня матері оголошуємо літературний конкурс: напишіть у довільній 
формі твір чи вірш на тему «Мамо! Тобі низесенько вклонюся…» Роботи 

чекаємо до 20 квітня включно. Здавати педагогу-організатору        
Пожарській Н.А. 
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       26 квітня Україна відзначить 29-ту річницю чорнобильської трагедії… 
Чорнобильська катастрофа – екологічно-соціальна 
катастрофа, спричинена вибухом і подальшим 
руйнуванням четвертого енергоблоку Чорнобильської 
атомної електростанції в ніч на 26 квітня 1986 р., 
розташованої на території України (у той час – 
Української РСР). Руйнування мало вибуховий характер, 
реактор був повністю зруйнований і в довкілля було 
викинуто велику кількість радіоактивних речовин. 
Відбувся радіоактивний викид потужністю в 300 
Хіросім. 

Чорнобильська атомна електростанція, 26 квітня 1986 року – планове виключення 
реактора, що тривало 20 секунд, здавалося звичайною перевіркою електрообладнання. 
Проте через декілька секунд в результаті різкого стрибка напруги стався хімічний вибух, в 
результаті якого в атмосферу викинуто близько 520 небезпечних радіонуклідів. Вибух був 
настільки потужним, що забруднення розповсюдилося на значні ділянки 
території Радянського Союзу, які наразі входять до складу Білорусі, 
України та Росії. За офіційними повідомленнями, відразу після 
катастрофи загинула 31 людина, а 600 000 ліквідаторів, які брали участь у 
гасінні пожеж і розчищенні, отримали високі дози радіації.  

Згідно з офіційними даними, радіоактивному опромінюванню піддалися 
майже 8400000 мешканців Білорусі, України та Росії, що перевищує 
чисельність населення Австрії.  

Забруднено близько 155 000 кв.км території, що складає майже 
половину загальної площі території Італії. Сільськогосподарські угіддя 
площею майже 52 000 кв.км, а це більш ніж площа території Данії, 
забруднені цезієм-137 і стронцієм-90 з періодом напіврозпаду в 30 і 28 років відповідно. 
Майже 404 000 людей були переселені, проте мільйони, як і раніше, живуть в умовах, коли 
залишкова дія, що зберігається, створює цілу низку небезпечних наслідків.  

15 грудня 2000 року діяльність ЧАЕС як виробника електроенергії було припинено. 
У вересні 2003 року на саміті СНД президент України Леонід Кучма запропонував країнам-

учасницям Співдружності оголосити 26 квітня Міжнародним днем пам’яті жертв 
радіаційних аварій і катастроф. Рада глав держав СНД підтримала цю пропозицію. 

Медичні наслідки Чорнобильської катастрофи 
Чорнобильська катастрофа призвела до опромінення близько 4 млн. населення 

України.  
Доказові дані щодо медичних наслідків катастрофи для дітей, отримані протягом 19 

післяаварійних років. 
Безумовне погіршення демографічної ситуації. Але лише в деяких 

випадках показники дитячої смертності у забруднених районах були 
вищими за «чисті» райони. Драматичне зростання захворюваності 
на рак щитоподібної залози тих, хто був опромінений у дитячому 
віці (0-14 років). Не отримано переконливих даних щодо зростання 
лейкемій, лімфом, інших форм солідних раків. Отримано чітку 
тенденцію до затримки фізичного розвитку дітей з радіоактивно 

забруднених територій. 
 

ЧОРНОБИЛЬ НЕ МАЄ МИНУЛОГО… 
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• гроші дрібними купюрами; 

• документи; 

• вода (бажано 3 літри на особу); 

• продукти харчування (максимально 

легка їжа, наприклад шоколадні 

батончики); 

• аптечка мінімум: 

2 джгути, перев’язочні пакети, 

знеболювальне, антибактеріальний 

засіб, протишоковий комплект 

(ампули з кетановом, 

дексаметазоном та кордіаміном + 

шприц) та препарати від ваших 

хронічних захворювань; 

• змінна білизна на 3 дні; 

• верхній одяг по 1 комплекту на 

кожного члена сім’ї; 

• ювелірні прикраси чи годинник, які 

можуть служити відкупом. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

ШКОЛА БЕЗПЕКИ 

ВМІСТ ТРИВОЖНОЇ ВАЛІЗИ 
 



 

 

 

У нашій суспільній свідомості побутує одна дуже проста думка, 

безпосередньо пов’язана з питаннями здоров’я і проблемами його 

відсутності. «Буде здоров’я - решта все додасться», - так звучить це 

багатовікове спостереження. І дійсно, наявність або відсутність у 

людини цього найціннішого стану докорінно визначає його 

повсякденне життя, соціальне і суспільне оточення. Здоров’я - це 

справжнє багатство, наявність якого ми з вами інколи ігноруємо. 

Міжнародний день, спрямований на залучення широкої громадської 

уваги до цих проблем і питань - Всесвітній день здоров’я, 

відзначається щорічно 7-го квітня. Це свято увійшло в традицію, за 

даними проекту DilovaMova.com, з середини минулого століття. 

Дата святкування Всесвітнього дня здоров’я приурочена дню створення Всесвітньої організації 

охорони здоров’я, відомої нам під абревіатурою «ВООЗ», а точніше дню прийняття статуту цієї 

організації. Статут ВООЗ було прийнято 7-го квітня 1948-го року, тоді ж, на першій сесії 

Всесвітньої асамблеї охорони здоров’я і виникла ідея 

проводити це міжнародне свято. До 1950-го року цей 

день відзначався 22-го липня, в день, коли сталася 

масштабна ратифікація запропонованого Статуту 

ВООЗ, потім день закріпився за нинішньою датою. 

Традиції святкування Всесвітнього дня здоров’я 

нерозривно пов’язані з діяльністю всієї системи нашої 

охорони здоров’я. Працівники клінік, лікарень і 

госпіталів, ті, хто так чи інакше з обов’язку професії і 

служби надає медико-санітарну допомогу всім, хто її 

потребує, якнайкраще розуміють цінність здоров’я. 

Профілактика та увага до нашого власного здоров’я, - є 

основною метою проведених медиками в цей день акцій та 

заходів.   

    Складові частини здорового способу життя  - це: 

          - дотримання режиму дня; 

          - раціональне харчування; 

          - заняття фізкультурою і спортом; 

          - загартування; 

          - дотримання правил особистої гігієни. 

1. З біблійних переказів ми знаємо, що людина жила до 700 

років. Вчені розрахували, що життєвий потенціал людини 

розрахований на 400 років. 

2. Вчені довели конкретними науковими дослідженнями, що 

нормальна тривалість життя людини 150 років. Тривалість людей у високогір’ях Кавказу сягає 120 

років. 

3. Багато видатних людей минулого творили і працювали в поважному віці 90 років. Зараз середня 

тривалість життя європейців 82 роки. 

4. А середня тривалість життя українців 57 років. Подивіться на ці цифри і задумайтесь! 

5. Чому наше життя таке коротке? Тому що багато хто сам собі його вкорочує! 

6. А саме вживанням алкоголю, нікотину, наркотиків. Ведучи малорухомий спосіб життя. 

7. Маючи нераціональне харчування. Забруднюючи навколишнє середовище… 

 

 

ВСЕСВІТНІЙ ДЕНЬ ЗДОРОВ’Я  
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Піраміда залежності стану здоров’я людини від різних 

факторів 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Енергетичні напої - продукти хімічної 

промисловості 

  Напевно, кожен із вас бачив на полицях 

магазинів енергетичні напої, або як їх ще 

називають «енергетики». І, мабуть, багато хто 

їх куштував… 

На сьогоднішній день енергетики є 

найбільш поширеними серед молоді. Чому? Це 

зумовлено доступністю (ці напої безалкогольні, 

тому їх продають особам до 18 років.) Але мало 

хто замислюється над наслідками вживання 

енергетиків. А вони, між іншим, займають 6-те 

місце у рейтингу шкідливих продуктів. 

Вже сьогодні доведено багато різних 

фактів, які приголомшують!.. 

 Але чому хімічна промисловість? 

Здавалося, напої – це харчова промисловість. 

Та як тільки глянути на позначку «склад», 

навіть необізнаний пересічний підліток 

побачить наявність хімікатів. 

В енергетичних напоях міститься кофеїн 

або його замінники: екстракти гуарани чи 

женьшеню. Наступним доведеним фактом є 

вміст великої кількості сахарози і фруктози. До 

складу часто входить вугільна кислота, яка 

пришвидшує метаболізм. 

Уже весь світ знає про згубний вплив 

вживання енергетиків. Після декількох смертей 

енергетичні напої були заборонені у Франції, 

Німеччині, декількох штатах США… 

Тому замість того, щоб спробувати такий 

напій, краще випийте чашку зеленого чи 

імбирного чаю. Це відмінні замінники 

продуктам хімічної промисловості! І будьте 

здорові!!!                                

                             Погорельська Анастасія 

 

Пиво – легальний наркотик 

Багато алкогольних напоїв ми часто 

бачимо на полицях магазинів. Їх різноманіття 

вражає,часто купують саме пиво… 

Пиво – слабоалкогольний напій, 

отриманий шляхом бродіння. Третій напій у 

світі за популярністю після води та чаю. Його 

вживає велика кількість людей, серед них і 

підлітки! Пиво містить алкоголь. Вживання 

цього напою знижує рефлекси, а їх відновлення 

триває близько тижня. Надмірне вживання 

алкогольних напоїв призводить до алкоголізму, 

серцевих захворювань, хвороб печінки. Ризик 

виникнення залежності від пива, а отже й 

алкоголізму, є вищим, ніж залежність від інших 

міцних алкогольних напоїв. Залежність від 

алкоголю у жінок набагато страшніша, ніж у 

чоловіків. Це тяжко лікується та понижує 

здатність народжувати здорових дітей.  

  Отже, пиво слід вживати у 

розумних межах, а краще вести здоровий спосіб 

життя і відмовитися від алкоголю!  

                                           Мудра Вікторія  

АКТУАЛЬНО!!! 



 

 
 

З 1 квітня разом із газом для населення подорожчає і тепло. Таке рішення ухвалила 
Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та 
комунальних послуг. Тарифи на газ та тепло підвищили на найвищому рівні, однак 
битимуть вони по кишенях звичайних черкащан. І якщо жителі приватних будинків можуть 
замість газового встановити твердопаливний чи електрокотел, то мешканцям 
багатоповерхівок зекономити буде важче. Як пережити здорожчання та підготуватися до 
наступного опалювального сезону, намагалася з’ясувати «Вечірка». 

Як заощадити? 
 На електроенергію, холодну та гарячу воду маєте лічильники? Заощаджуйте!!! 
 Установіть лічильник теплоенергії у квартирі, якщо це дозволяє наявна в будинку 

розводка. Регулюйте подачу теплоенергії на будинок залежно від зовнішньої температури! У 
такій ситуації найкраще питання вирішують Індивідуальні теплові пункти. Вони 
автоматично регулюють подачу теплоносія на будинок залежно від зовнішньої температури 
та обліковують спожите тепло. Облік гігакалорій – реальна можливість заощадити! 
  Утепляйтеся! Лише у пострадянських республіках температура в квартирах 

регулюється відкритими квартирками. Ми звикли, що в помешканнях має бути 20-22 
градуси тепла, а домочадці мають ходити у футболках та шортах. Для того, щоб заощадити 
тепло, його слід споживати менше і утеплятися не лише светрами, потрібно утеплювати 
будинок, замінювати вікна на склопакети. Якщо у звичайному панельному будинку 
температура повітря зимою коливається в районі 18 градусів, то після утеплення при тій же 
подачі теплоносія може піднятися до 23-25°С. Окрім утеплення стін необхідно замінити 
вікна, дехто закачує рідкий пінопласт між стиками панелей будинку. За батареями в 
квартирі варто наклеїти фольгу. Вона відображає тепло і спрямовує його в квартиру, а не на 
стіну. Зусилля окремих споживачів можуть дати результат, однак відчутної економії не 
забезпечать. Лише централізоване утеплення під’їздів та будинків дозволить знизити 
споживання тепла і газу, а в результаті суттєво заощадить кошти кожного з мешканців 
цього будинку. 

ЗБЕРІГАЄМО ТЕПЛО 
(який відсоток теплозбереження дають різні заходи утеплення, показники можуть 

змінюватися залежно від типу будинку): 
утеплення, заміна вікон — 5-6%; 
установка рефлекторів (фольги) за опалювальними приладами — 3-5%; 
утеплення стін — 5%; 
ущільнення вхідних дверей — 2-3%; 
закриті двері у під’їзд — 20%; 
підвісні стелі та утеплення підлог — 2%.  

Матеріали використані з газети «Вечірні Черкаси» 
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