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Щирі вітання 

останнім весняним 

іменниникам: 
 
 

Гаврилюк Оксані Анатоліївні – 14. 05 
Кошмай Світлані Миколаївні – 16. 05 

Макаренко Марині Володимирівні – 18.05 
Бзенко Анні Олегівні  – 19.05 

Ляху Василю Миколайовичу 20.05 
Шкарапуті Аллі Валентинівні – 22.05 

 
Прийміть у цей день вітання найкращі 

Бажаєм здоров’я, любові і щастя 

Щоб лихо й тривоги Вас обминали, 

Зозуля сто років життя накувала. 

Хай в житті Вашім щастя квітує 

Весняно-іскристим розмаєм! 

Бог ласкавий хай радість дарує 

І здоров’я міцне посилає! 
 

СОНЯЧНІ ВІТАННЯ 

Дорогі наші читачі! 

Вже лічені дні залишилися до такого омріяного фінішу… Зовсім скоро травневий малиновий 

дзвін підсумує досягнення і перемоги поточного навчального року і сповістить про початок 

довгожданих літніх канікул! Більшість школярів,  працівників школи та батьків зітхне з 

полегшенням, хтось, можливо, трішки й засумує, однак найстарші, випускники, гордо 

розправивши крила перед першим самостійним польотом у доросле життя, затамують подих у 

передчутті невідомого. І хто знає, як швидко битимуться їхні серця під прощальну музику 

випускного вальсу!.. Ми випускаємо ще одну зміну юних талантів! Але про це більше у 

спецвипуску «ОРИГІНАЛУ» вже за тиждень! 

А сьогодні, як і завжди,  актуальні теми дня: ДПА, ЗНО, випуск 4-их класів, достойний виступ 

наших джурівців, сторінка англійської мови, батьківський катехізис, вітання іменинникам і 

багато іншого… Тож уперед!!! ))) 

Головний редактор Тетяна Григорівна Середа 





 


 

 

Сьогоднішній травневий випуск 

«ОРИГІНАЛУ» востаннє готували наші 

випускниці – Дарина ДЕРЕЗА та Руслана 

ОЛІЙНИК. Вони, як ніхто, вміли «відверто 

поговорити» і натхненно пороздумувати, вчасно 

підготувати матеріали і навчити молодших колег! 

Щиро віримо, що досвід, здобутий у роботі зі 

шкільною газетою, стане для вас гарним 

підґрунтям у дорослому житті! Пишатимемося й 

надалі вашими перемогами і здобутками! З 

нетерпінням чекатимемо в нашій редколегії на чашку чаю!  

ДЯКУЄМО за вашу самовідданість і креативність, творчий підхід до справи і 

реактивність виконання роботи! 

Ваш «ОРИГІНАЛ» 

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

Любі мої журналісти і читачі! 

У вас попереду ще довга дорога зі знаннями, які ви 

повинні черпати на кожному кроці. Шкільна газета – це 

перший і серйозний крок до дорослої журналістики. 

Навіть якщо ви не станете кореспондентами у 

майбутньому, проте, я впевнена, будете вміти грамотно і 

чітко писати статті, правильно висловлювати всі свої 

думки та емоції. А це вкрай необхідно для кожної освіченої людини! Бажаю вам працювати над 

статтями в газету завжди із натхненням та надзвичайно великим бажанням, хочу, щоб із кожним 

випуском ви самовдосконалювалися і робота приносила лише задоволення. Ну і, звичайно, щиро 

дякую головному редактору – Середі Тетяні Григорівні – за підтримку та настанови, а також - 

усій-усій творчій групі газети!!! Успіхів усім вам!                                                    Дарина Дереза 

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

Дорогі друзі! Шановні колеги, юні журналісти! 

Я пишатися тим, що мала можливість працювати в шкільній газеті і цю естафету з радістю 

передаю вам. Головні якості кореспондента, я вважаю, - це творчість, кмітливість, порядність і 

доброзичливість.  

Я бажаю вам прихильності читачів, здійснення усіх мрій і задумів. Бажаю отримувати 

задоволення від цієї роботи! Великих вам творчих успіхів і досягнень!              Руслана Олійник 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УВАГА!!! 
http://school7.ck.ua – адреса шкільного сайту! 

Тут можна дізнатися не лише про останні шкільні новини, 
але й почерпнути безліч корисної та цікавої інформації! 

 ВАМ ВАРТО ЦЕ ЗНАТИ!!! 

УВАГА!!! 

Адреса шкільної сторінки в Фейсбуці: 
https://www.facebook.com/school7.cherkassy 

ПРИЄДНУЙТЕСЯ!!! 

ДЯКУЄМО НАШИМ ЖУРНАЛІСТАМ!!! 

http://school7.ck.ua/
https://www.facebook.com/school7.cherkassy




 


 

 

Профорієнтація 

На початку квітня учні 11-А та 11-Ф класів завітали на День відкритих дверей до Державного 

навчального закладу «Черкаський  професійний автодорожній ліцей». 

Викладачі та студенти  ліцею розповіли про спеціальності, які можна отримати, навчаючись тут, і 

провели екскурсію кабінетами закладу, під час якої діти  побачили умови навчання студентів, відвідали 

майстерні виробничого навчання, автолабораторію та кабінет правил дорожнього руху. У їдальні ліцею 

привітні господарі  пригостили смачними булочками. А ще наші учні 

подивилися концерт, підготовлений студенти автодорожнього ліцею. 

7-А клас на лекції та відпочинку… 

Учні 7-А класу (кл.кер. Макаренко М.В.) відвідали дитячу 

юнацьку бібліотеку, де прослухали лекцію, присвячену Дню 

космонавтики. Потім учням була представлена колекція, яку чоловік 

збирав протягом 40 років. Діти отримали дуже цікаві знання про 

День космонавтики, марки, значки, книжки, газети. А після 

змістовної лекції учні відвідали дитячий парк, де чудово провели 

вільний час. 

«Сокіл» «Джура» — І етап….. 

Цього року учні нашої школи вперше взяли участь у І (міському) 

етапі Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри 

«Сокіл» Джура».  

Протягом тривалого часу велася кропітка робота з підготовки 

команди, адже починали з нуля. Шили костюми, замовляли шеврони, 

виготовляли прапор. Дуже довго підбирали назву команди та девіз, але 

результат задовольнив усіх! Після уроків довго тренувалися, щоб не 

пасти задніх серед інших команд і ось результат — ми у Черкаській 

ЗОШ І-ІІІ ступенів № 30 проходимо відбірковий етап гри….На початку усі команди було зібрано для 

урочистого відкриття гри. А потім усі команди вирушили на свої етапи. Першим етапом змагань у нас був 

«Відун», де команда «Ятаган» показала свої знання історії на високому рівні. У довгій черзі ми чекали 

свого часу для ІІ етапу «Впоряд». Всі дуже нервували, але попередній результат надихнув нашу команду на 

ІІІ етап змагань «Стрільба». І хоча на ньому результат не зовсім нас задовольнив, всі під враженнями 

повернулися додому. 

За результатами змагань ми пройшли далі і вже 13-14 травня у козацькому дитячому таборі «Дахнівська 

Січ» відбулися змагання в числі 15 команд, які було відібрано із 35 представлених на початку (про 

результати читайте в наступному номері газети – ред. ). 

Тож щира подяка вчителям, які допомагали у підготовці команди «Ятаган» до конкурсу: вчителю історії 

Штепі І.Д., вчителю фізичної культури Юхимчуку С.О., вчителю предмету «Захист Вітчизни» Волкову 

К.А., керівнику вокальної студії «Злагода» Донець В.С., заступнику директора з виховної роботи Українець 

І.К. та педагогу-організатору школи Пожарській Н.А. за якісну підготовку  команди, вчителю 

обслуговуючої праці Байдак Т.В. за чудові костюми та атрибутику, які вона створила для нас.  Дякуємо 

адміністрації школи, яка нас підтримувала! А також дякуємо усьому колективу  школи за моральну 

підтримку! 

День довкілля, або загальношкільний суботник 

16 квітня учні школи та вчителі взяли участь у Дні довкілля. 

Напередодні учні 11 класів та вчителі початкової школи прибирали 

вулицю Лісова Просіка від меблевого магазину і до Будинку молитви, а у 

суботу учні 7-8 класів прибирали та саджали квіти на пришкільній 

ділянці. 

А ось учні 9-10 класів та вчителі школи на чолі з директором 

допомагали прибирати ділянку в мікрорайоні спільно з помічником 

депутата міської ради Дісканта Романа Володимировича та жителями 

мікрорайону. Дякуємо усім учасникам навчально-виховного процесу та небайдужим, хто добросовісно 

долучився до проведення прибирання нашого мікрорайону. 

 

ШКІЛЬНІ НОВИНИ 

https://vk.com/daxnivka
https://vk.com/daxnivka




 


 

Великодній майстер-клас 

Напередодні Великодніх свят учні 4-А та 4-Б класів відвідали майстер-клас з писанкарства в 

Черкаському художньому музеї. Майстер-писанкар, що його проводила, займається цим більше 10 років, і 

знає все про писанки, їхню історію, кольори та орнаменти, традиції розпису у різних регіонах України. 

Цією інформацією вона щедро ділилася з учасниками заняття. Але головне, задля чого й проводили 

майстер-клас, – це практичні навички розпису великодніх яєць.  Організатори даного заходу підготували 

для кожного учня особисте робоче місце і все, що потрібно для роботи: яйце, віск, писачок, свічку, фарби 

та вже розмальовані писанки для зразка. Учні вперше спробували себе у цій справі, дуже хвилювалися. Але 

писанка вийшла у кожного! Основна заповідь від майстрині: «Негарних писанок не буває!» І всі учасники 

майстер-класу переконалися у цьому, коли на останньому етапі  почали знімати віск, а під вогнем свічок 

розквітли золотаво-червоні орнаменти на їхніх писанках. 

FLOWERFEST від 4-Б! 

Оживає природа, буяють цвітінням дерева, мерехтять червоними та 

жовтими вогниками тюльпани на квітниках, тож учні 4-Б класу вирішили 

в рамках тижня англійської мови потішити себе й інших чудовим 

карнавалом квітів під назвою «FLOWERFEST». 

Разом зі своїм вчителем англійської мови Щербатюк Л.А. дітлахи 

підготували костюмовану виставу про цикл розвитку рослин від 

маленького зернятка до квітки, розповіли про цікаві характеристики та 

властивості квітів і навчили глядачів (свято мали змогу переглянути учні 

4-А, 3-Б та 6-Б класів), як звучать назви квітів англійською. Гостям свята 

цікаво було взяти участь в конкурсах, збирати весняні та літні квіти, складати букети, англійською мовою 

 співати пісні та промовляти римівки про квіти. З задоволенням всі переглянули квіткову презентацію під 

музику П.І. Чайковського «Вальс квітів» та фото з квітами господарів даного дійства. Наприкінці свята 

гості отримали квіткові розмальовки-антистрес (кольори 

зашифровані, звісно ж, англійською), а найактивніші учасники були 

відзначені квітковим гавайським намистом дружби Lei. 

Прощавай, Букварику…. 1-Б клас 

В 1-Б класі (вч. Шпетна Т.В.) відбулося свято прощання з 

Букварем. Всі діти старанно готувалися до свята. 

Букварик попрощався з учнями і побажав їм успіхів у навчанні. 

Естафету прийняв «Післябукварик». Усі учні одержали святкову 

листівку з привітанням від Букварика і солодкий приз. 

Правила поведінки від учнів 2-Б класу 

Під час тижня  охорони праці та безпеки життєдіяльності учні 2-Б класу (вч. Канельська В.М.) серед 

школярів початкової школи у віршованій формі нагадали правила поведінки у школі. Намалювали 

ілюстрації до своїх віршів і з кращих робіт зробили виставку. 

З учнями була проведена бесіда з обговоренням ситуацій. Діти дійшли висновку, що себе поважати — 

це означає поводитись так, щоб з тебе брали приклад всі інші, щоб твоя поведінка викликали повагу і 

захоплення в оточуючих. Тоді люди будуть до тебе ставитися з повагою. А для цього треба добре знати 

правила поведінки і їх виконувати завжди і всюди. Але правила потрібно знати і виконувати не лише для 

того, щоб тобою захоплювались, але й для особистої безпеки, для збереження життя, яке у кожного лише 

одне. 

Тиждень іноземних мов…. 

З 18 квітня по 25 квітня в нашій школі проходив тиждень іноземних мов. Учні дізналися багато цікавого 

про англійську й німецьку мови. Участь у тижні брали учні всіх класів. 

Учні 1-2-их класів (вчителі О.О. Єрохіна та Л. А. Щербатюк) малювали свою букву (першу букву свого 

імені). Учні 3-А (вчитель С.Є. Фесун) влаштували  свято «Пори року». Юні актори 4-А (вчитель С.Є. 

Фесун) поставили на шкільній сцені п’єсу “Little Red Riding Hood” («Червона шапочка»), а учні 4-Б 

(вчитель Л. А. Щербатюк)  зустрічали весну святом квітів (“Flowerfest”). Найдопитливіші учні 7-8-их класів 

завзято шукали англійські слова, виконуючи завдання пошукового квесту. І таки знайшли! Серед 

щасливчиків учні 7-Б кл. Перепелиця В., Брикля К., Смородін О., Пасічнюк А., Сідней Н., Харченко І. та 

Хатнюк В., а серед учнів 8-А класу  пощастило Богомазу Б., Валах А., Кухоль А. та Яцурі П. А ще учні 8-А 

та 10-М мали змогу позмагатися у читанні англійських скоромовок. Було весело. Учні 9-х класів (вчитель 

С.В. Хатнюк) підготували газети, рекламуючи популярні та необхідні професії. 





 


До дня англійської мови в ООН, який відзначають 23 квітня, у день народження В. Шекспіра, у всіх 

класах пройшли інформаційні п’ятихвилинки, присвячені англійській мові та великому поету. У 10-М та 11 

класах було проведено практичне заняття “ Interesting Facts About English”, під час якого учні ознайомилися 

з цікавими фактами про англійську мову, а учні 10-М ще й позмагалися у пошуку слів, розв’язуючи 

кросворди. Найвправнішими були Токова Н., Погорельська А., Трайтак О., Красота А., Степнова Д., Братко 

Я., Серікова С., Радько Н., Яворські П. У 7-Б (вчитель Л.А. Щербатюк)  пройшла вікторина на знання 

біографії відомого драматурга, а дев’ятикласники (вчитель С.В. Хатнюк) переглянули фільм про  Шекспіра. 

22 квітня у день Землі пройшов спільний захід (англійська мова + біологія) “Unite and Save the Earth”, 

під час якого  учні створили композицію з долоньок (5-й клас), листочків (8-й клас), квіток і метеликів (10-

ий  клас), на яких вони написали свої заклики берегти Землю. Діти також розгадували кросворди, 

присвячені дню Землі. 

Не забули й про німецьку мову. Учні випустили газети про Німеччину та здійснили віртуальні подорожі 

цією країною, також переглянули фільми про повсякденне життя і традиції Німеччини. 

Приємним завершенням тижня іноземних мов стало вручення сертифікатів та подарунків тим учням, які 

брали участь у VI Всеукраїнському конкурсі з англійської мови «Гринвіч». 

Навіть небо двигтіло од вогненного болю, і тривога палюча долітала здаля… 

Минуло 30 рокiв, а чорний день Чорнобильської трагедiї продовжує хвилювати людей: i тих, кого вiн 

зачепив своїм недобрим крилом, i тих, хто пiзнiше народився далеко вiд покривдженої землi.  

Уже давно вiддзвенiли чорнобильськi дзвони, а ми все ще пам’ятаємо тих, хто пiшов у вогонь, — вони 

увiйшли у стогiн i душу, болем зчорнену до дна. 

Б’ють тривожним набатом дзвони Чорнобиля… Вони нагадують: Пам’ятайте! Хай не повториться! Хай 

земля зацвітає навесні пишним буйством кольорів, хай пнуться до сонця трави, хай повертаються з чужини 

журавлі, несучи на крилах радість зустрічі з рідною землею. Хай кожен новий день сповнює ваші серця 

миром, спокоєм, одухотвореністю. «Літературна вітальня» завітала на уроки учнів школи із закликом 

«Пам’ятаймо цей страшний день»! 

Великдень у 9-Б: традиційно, креативно, дружно! 

26 квітня учні 9-Б (кл.кер. Ткаченко Ю.О.) вже другий рік поспіль провели виховну годину на тему 

«Святий Великдень»  та поглибили знання про це християнське свято, навчилися власними руками 

оздоблювати писанку традиційними візерунками-символами та виробляли навички охайного ставлення до 

роботи. Діти були в національних українських костюмах-вишиванках. 

Дівчата, за старим повір’ям, умивалися водою із опущеною у нею писанкою. Хлопці ж злегка 

били гілками верби своїх однокласників зі словами: «Не я б’ю, верба б’є!». А пізніше усі мали змогу 

скуштувати смачну паску та власноруч виготовлені писанки. У кінці заходу класний керівник представила 

дев’ятикласникам газету, де було розміщено писанки-малюнки, зроблені учнями минулого року.  

Тиждень природничих дисциплін 

 Днем квіткового настрою завершився тиждень природничих дисциплін в нашій школі.  Вчителі та учні 

одягнули «квітковий одяг», щоб продемонструвати загальнолюдські символи любові та турботи про наш 

спільний дім. 

Вчителі та класні керівники розповіли учням про сучасні виклики, з якими стикається Земля, закликали 

оберігати та турбуватися про неї. 

Протягом тижня природничих дисциплін учні школи поглибили знання про рослинний та тваринний 

світ, світ грибів та мікроорганізмів. Детальніше познайомилися з країнами та континентами, хімічними 

перетвореннями та особливостями спілкування. Цікавим виявилися завдання на пошук найбільших, 

найменших, найнижчих, найвищих, найтонших, найтовщих, найдовших, найкоротших розмірів,  живої, 

неживої природи та архітектурних витворів. 

Вчителі кафедри природничих дисциплін висловлюють подяку учня 5-а, 5-б, 6-а, 6-б, 7-а, 10-м, 11-ф, 11-

а класів за допомогу та активну співпрацю в проведенні тижня. Особлива подяка нашому шкільному 

фотографу, учневі 9-Б класу Буряку Євгенію. 

3-А у Галереї мистецтв… 

Учні 3-а класу з вчителем Ділягіною Р.О. відвідали «Галерею мистецтв», що знаходиться по вул. 

Хрещатик. Там діти брали участь у майстер-класі з писанкарства. Дізналися багато нового про писанку, 

зокрема, які символи зображають на писанках, що вони означають. Навчилися власними руками 

виготовляти писанки-обереги. Діти отримали справжнє естетичне задоволення від зробленого своїми 

руками. 

 

 





 


Прощавай, Букварику! 1-А клас! 

В учнів 1-А класу (вч. Правдюк Л.П.) також відбулося свято 

«Прощавай, Букварику»! Діти з нетерпінням і хвилюванням чекали 

цього дня, готували вірші, розучували пісні. 

Батьки теж долучилися до підготовки урочистої події: 

підготували виставку букварів і абеток, організували смачний 

сюрприз – букви-печиво, з яких наприкінці свята було складено 

«Прощавай, букварику, ми всі тобі дуже вдячні»! На святі кожен 

учень отримав на пам’ять про цей день листівку-привітання від 

Букварика зі своєю фотографією. 

Дитячу радість розділили  їх рідні та близькі – майже всі 

батьки  були присутні на святі. Тому фотографії на згадку вийшли 

цікавими, барвистими, а свято перетворилося на родинне. 

Турнір з боулінгу серед 8-9 класів 

Боулінг-клуб «Lucky Strike» спільно з проектом «Юніор 

школа» від ПриватБанку організували новий командний 

чемпіонат з боулінгу серед шкіл (8-9 класи) м. Черкаси «Lucky 

juniors». 29 квітня зареєструвалося 10 учнів нашої школи. Всі 

учасники кваліфікаційного дня отримали призи від боулінг-клубу 

«Lucky Strike»! 

 Тож, маємо такі результати: 

1 місце — команда «ВМВ» (102,333); 

2 місце — команда «Пельмені» (100,66); 

3 місце — команда «Лакі Бойс» (80,25). 

Середній результат школи — 94,414! 

За матеріалами шкільного сайту 

 
 

             
 

Батько і син із Черкас стали найсильнішими 

армреслерами України 
43-річний Геннадій Данілов (колишній вчитель фізичної 

культури нашої школи) та 17-річний Олег Данілов (учень 11-

Ф класу) на чемпіонаті України з армспорту вибороли 

«золоті» медалі. Олег став вдруге чемпіоном України на 

праву і ліву руку (вагова категорія 80 кг). А його батько 

переміг усіх суперників у вазі 110 кг +. 

ЗНАЙ НАШИХ!!! ВІТАЄМО ТА ПИШАЄМОСЯ! 
**************** 

Вітаємо з перемогою!!! 
Вітаємо шкільний соціально-психологічний театр 

«МіД», який у свій п’ятирічний ювілей знову став 

перможцем! 

Цьогорічний склад театру: Матлах  Максим, 

Коротич Вадим, Андрієнко Борис, Корінь Дар’я, 

Горбенко Каріна, Тарасова Альона, Федько Тетяна, 

Ключка Оксана, Воронцов Ярослав (11-Ф клас), 

Вискварка Олександр (2-А клас). 

Отож, театр посів І місце в міському фестивалі 

НАШІ ПЕРЕМОГИ 





 


соціально-психологічних театрів.  Дякуємо учасникам за їх креативність та бажаємо подальших 

творчих успіхів. Висловлюємо подяку Бондаренко Анні, Вискварці Ірині та Прокопенко Тетяні 

за допомогу в організації виступу театру. Керівник театру – С.Є. Фесун. 

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

ШКІЛЬНИЙ САЙТ ЗНОВУ ВІДЗНАЧИЛИ ЯК ОДИН ІЗ НАЙКРАЩИХ!!! 
 

Цього року у Всеукраїнському 
конкурсі на кращий веб-сайт 

закладу освіти у 
вебометричному рейтингу Sumy 

Web Rank 2016 ми отримали 
почесне ІІІ місце!!! 

Пишаємося!!! Дякуємо усім за 
підтримку та здорову критику! 

Прагнемо до більшого!!! ))) 
************************** 

На титульній сторінці цього 
випуску газети ми розмістили 

фото диплома лауреата  
Міжнародного конкурсу 

шкільних медіа. Вважаємо це 
своєю першою маленькою 

перемогою! І хоча призового 
місця наша шкільна газета ще не 

отримали,  у конкурсі такого 
рівня участь взяли вперше! І на 

цьому не зупиняємося!!! За 
останні майже півтора роки 

шкільна газета  дійсно 
змінилася, «виросла» і за 

обсягом, і за якістю. Тому  на 
досягнутому не зупиняємося! 

Продовжуємо вчитися, 
розвиватися, вдосконалюватися! 

І обіцяємо, що все ж таки 
зможемо похизуватися 

дипломом переможця!!!   
Приєднуйтеся до нас!!!

 

 

 

 


 





УВАГА!!! 

Адреса шкільної групи Вконтакті: 
https://vk.com/club60915649 

БУДЬТЕ АКТИВНИМИ!!! 

https://vk.com/club60915649




 






 

Friday the 13th 

Every year has at least one and at most three Friday the13ths. There is 

the only one in 2016 – May, 13. By the way,  the month must begin on 

Sunday to have a Friday the 13th. Don't believe us? Check out your 

calendar and test it for yourself. 

Are you superstitious? Then, Friday the 13th is a day you may look 

forward to with fear! It may be either the unluckiest, or even the luckiest, 

day, depending on how different people view it. If you live in fear of the 

number 13, you suffer from Triskaidekaphobia. The fear of Friday the 13th 

is known as Paraskevidekatriaphobia.  

 

Origin of Friday the 13th: 

Some Christians believe Friday is unlucky because it’s the day Jesus was crucified, and 13 signifies 

the number of guests at the Last Supper, with the infamous Judas being the 13th person seated at the 

table.  

 

Friday the 13th  Trivia: 

 Part of the reason 13 got a bad reputation is because it 

comes after 12, which is a number of “completeness.” 

For example: 12 months in a year, 12 hours in a clock, 

12 God of Olympus, 12 Zodiac signs, 12 tribes of Israel, 

12 days of Christmas, 12 labours of Hercules, 12 

Apostles of Jesus and 12 eggs in a dozen.   

 Many buildings and skyscrapers do not have a 13th 

floor. Many hospitals don’t have a room number with 13 

in it as well as a 13th floor. Some airlines (Air France, 

Iberia, Continental Airlines, Lufthansa and some others) 

don’t have the 13th row.   

 Many people will not allow 13 people at the table.  

 Captains would not go out to sea with a crew of 12.  

 The original "Friday the 13th" movie opened on May 9, 1980, in 1,100 theaters across the 

USA.  

 People in Spanish-speaking nations fear Tuesday the 13th, the ancient Chinese regarded the 

number 13 as lucky, according to About.com. The ancient Egyptians also thought 13 brought 

good luck. Ancient Mayans of Central America were the most 

advanced culture in all of the Americas. They considered the 

number 13 sacred. 
 

Want to avoid bad luck on Friday the 13th?  
There are a number of things you can do to escape ill fate, according to 

superstition: touch wood, cross your fingers, avoid black cats, and throw 

salt over each shoulder.  

Interestingly, there are lots of optimists, who aren’t afraid of Friday 

the 13th and the number 13. They shrug off the superstition and get a lot 

of fun on this day. 

                                Матеріали надані від кафедри вчителів іноземних мов 

 

«AROUND ENGLISH»  





 


 

 

Наш веселий і 

енергійний 4-А… 
Поринаючи в рутину життя, ми 

перестаємо вірити в чудо і 

говоримо, що чудес на світі не 

буває. Повірте, вони існують і 

навіть знаходяться поруч із 

нами. Одне з них - наші діти. 

Вони як квіти, з’являються тут 

і там, прикрашають наше 

життя і наповнюють його особливим змістом. Ми з 

нетерпінням чекаємо їхньої першої посмішки, 

першого слова, першого самостійного кроку. І от, 

нарешті, перша життєва сходинка – перший клас. 

1 вересня 2013 року до 1-А класу школи №7 було 

зараховано 28 неповторностей і унікальностей. З того 

часу малюки стали разом рости, розвиватися, 

навчатися. Стали КЛАСОМ! Клас дуже веселий і 

непередбачуваний, діти творчі, активні і у кожного є 

свій талант.  

Данііл та Ілля- великі бешкетники, завжди дуже 

активні на перервах. Антіпін 

Сергій, Муравков Максим і Лисенок Нікіта 

полюбляють малювати. Бакунов Максим – 

відмінник і майбутній поет. Вова у нас дуже гарний 

мовознавець, а Даня Чевіров – великий винахідник  

і коли він виросте, створить вічний двигун. 

Ботвіненко Аліна, Таран Настя, Максимець 

Максим та Минько Діма - неперевершені артисти. 

Брикса Камілла – відмінниця, з нею дуже цікаво розмовляти на різні 

теми, вона прекрасно танцює. Ванін Міша та Червонюк Марина дуже 

гарно розбираються в комп’ютері – майбутні 

програмісти. Ангеліна – чудова  майстриня, а Даша 

у нас найтихіша у класі, вона дуже любить ліпити. 

Артур – великий фокусник, а Максим Фесун –  

блискучий баскетболіст. Ярмолатій Едгарс та 

Устинович Стас - дуже  начитані й цікаві 

хлопчики. Дана, Діана та Аня - надзвичайно добрі, 

веселі і чуйні. Величко Діма та Малашенко Вадим 

– незрівнянні борці і захисники усіх скривджених. 

Устинович Нікіта – відмінний атлет, а Юля – 

шахістка. Всі веселі, крикливі, енергійні 

розбишаки. З ними неспокійно, як на вулкані, але 

весело, як на каруселі, галасливо, як у зоопарку, і 

несподівано, як у цирку.  

СПЕЦПРОЕКТ: Випускні четверті класи!!!  





 


Як одна прекрасна мить пролетіли чотири роки 

навчання  в  початковій школі. Класу вже 4 роки! 

Діти ступають на нову сходинку свого життя… 

У сьомій школі 4-А клас,  

Щодня він збирає всіх нас,  

Вчимося у ньому, як сонечка,  

А він нам у світ відчиняє віконечка.  

Дає нам вчитель радість і знання,  

Веде в доросле нас життя! 

Він вчить нас правильно писати, 

Любить й усім допомагати.  

У будні вчимо ми різні науки,  

А в вихідні згораємо від скуки,  

За класом рідним скучаєм,  

                    Як соловейко за гаєм.  

                                                              Ми ходим до сьомої школи  

                                                                                             І не забудем її ніколи!!!        

                                                                                      Віра Василівна Кудря, класовод 4-А класу 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  





 


4-Б клас 
 

У 4-Б класі 10 дівчаток і 13 

хлопчиків. Діти веселі, рухливі, 

допитливі. Дівчатка люблять 

співати, танцювати, малювати, 

прагнуть стати справжніми 

леді. Хлопчики грають у 

футбол, баскетбол та інші 

рухливі ігри.  

У вільний від навчання час 

діти відвідують безліч різноманітних гуртків: 

співають у шкільній вокальній студії «Злагода», 

навчаються у музичних та художніх школах, ходять у 

басейн, займаються спортивною боротьбою «Кудо», «Карате», спортивним орієнтуванням, баскетболом, 

танцями, гімнастикою, розвивають свої здібності та естетичні смаки у гуртках «Умілі руки», «Хендмей».  

Учні класу люблять готувати святкові концерти, 

виховні заходи та FlowerFest навіть на англійській мові. 

На канікулах ми організовуємо екскурсії містом і  

визначними місцями України. Діти відвідували 

краєзнавчий музей, музей Кобзаря, художній музей, де 

був проведений майстер-клас із розпису писанок до 

Великодня та майстер-клас із виготовлення керамічних 

народних іграшок-пищалок. 

Діти класу їздили на батьківщину Т.Г. Шевченка в с. 

Моринці та с. Шевченкове. Ранньою весною відвідали 

Київський ботанічний сад, спостерігали цвітіння 

магнолій та побували в Музеї води. Життя дітей у 

школі насичене і цікаве.  

      Ольга Анатоліївна Чумак, класовод 4-Б класу 

 

 





 


 

 

 

 





 


 
Позашкільні заняття - допомога в розвитку 

На замітку: 
Спортивні, художні та навчальні позашкільні заняття розвивають здатність вашої дитини до 

академічного навчання. 

Дозволяючи дитині вибирати нові для себе заняття, ви підвищуєте її самооцінку. 

 Залежно від інтересів дитини та ваших сімейних обставин існує вибір серед величезного розмаїття 

позашкільних занять. Вони включають у себе вивчення іноземної мови, заняття спортом, заняття 

ремеслами, гру на музичних інструментах та багато іншого. Участь у цих заходах має безліч 

потенційних переваг. Адже такі заняття допомагають дитині вчитись у школі, знаходити нових друзів і 

підвищувати впевненість у собі та свою самооцінку. Разом з цим надзвичайно важливо дотримуватись 

балансу між навчанням у школі, кількістю позашкільних заходів і часом на гру й відпочинок. Цей 

баланс індивідуальний для кожної родини. 

Під час залучення дитини до дослідження чогось нового завжди є вірогідність невдачі. Але без 

ризику досягнення успіху малоймовірне. Дозволяючи дитині безпечно експериментувати та 

стримуючи власне бажання втручатись, ви формуєте самооцінку дитини, урівноважуючи свою 

потребу захищати її з потребою дитини вирішувати нові завдання. Роблячи власний вибір і приймаючи 

на себе ризик, ваша дитина іноді буде робити помилки. Це цінний урок, який допоможе їй зрозуміти 

межі своїх можливостей, навколишній світ, а також те, що відбувається, коли справи йдуть зовсім 

погано. З'ясуйте, якими видами діяльності може займатись дитина неподалік від вашого дому. 

Приклади позашкільних занять 
 Легка атлетика – можуть займатись діти у віці від п'яти до п'ятнадцяти років. Батьки, бабусі, дідусі та 

друзі також можуть долучитись, допомагаючи в організації різних заходів. 

 Групи продовженого дня – усі структуровані заходи будуються згідно з логікою навчального процесу, 

і це означає, що дитина займається діяльністю, яка відповідає її віковим особливостям і 

найпередовішим дослідженням. Поряд зі структурованими заняттями групи подовженого дня 

найчастіше пропонують дітям багато часу, щоби повеселитись і пограти із друзями. Діти часто мають 

доступ до інвентарю для занять спортом, мистецтвом і ремеслами, наукою, приготуванням їжі, у 

драмгуртку, користуються іграшками, іграми, маскарадними костюмами. 

 Східні єдиноборства – ці види діяльності вимагають інтенсивної розумової та фізичної підготовки, 

вони також допомагають дитині дізнатися про можливості свого тіла, розвивають навички координації 

та контролю рухів, залишаючись при цьому дуже цікавим і захоплюючим заняттям. 

 Скаутинг – це чудове заняття для хлопчиків і дівчат. Воно включає в себе безліч елементів, наприклад, 

фізичний розвиток, навчальні заняття, взаємодію з однолітками, пильний нагляд дорослих, змагання й, 

нарешті, радість. У нашій країні також пропонуються його аналоги, наприклад пластунський рух! 

 Командні види спорту – майже будь-який командний вид спорту: баскетбол, футбол і волейбол – може 

підійти вашій дитині. Але дитина повинна мати змогу вибрати для себе дійсно цікавий вид спорту, 

який її насправді приваблює. Отже, бути частиною команди означатиме вчити правила, дотримуватися 

черги, взаємодіяти з іншими дітьми та здобувати нові навички. 

 Вивчення іноземної мови – допоможе дитині в навчанні у школі, зокрема читанні й письмі рідною 

мовою, сприятиме розвитку мовної культури та допоможе виявити схильності до вивчення мов. 

 Моделювання або виготовлення виробів з дерева чи металу (під наглядом дорослих) допоможе дитині 

навчитися втілювати свої ідеї в реальність. Успішно завершити проект та отримати щось вагоме й 

видиме може бути надзвичайно корисним для вашої дитини. 

 Плавання – навчання плавати може принести багато задоволення, особливо якщо поблизу є басейн із 

підігрівом або критий басейн. Не кажучи вже про ту величезну користь для фізичного здоров'я, 

яку здатні надати такі заняття. 

 Художні або музичні гуртки – мистецтво й музика можуть допомогти дитині навчитись виражати себе. 

Пам'ятайте: неважливо, як добре дитина малює, співає або грає на музичному інструменті; 

найголовніше, щоб вона отримувала при цьому задоволення! 

                                                                               

                                                                           Батьківський лікбез проводила І.К. Українець                                                                                            

 

 

БАТЬКІВСЬКИЙ КАТЕХІЗИС 
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1 - Православна Пасха відзначається в першу неділю після весняного повного місяця. Воскресіння 

Христове вважається найбільшим святом у християнському світі. Ісус воскрес, і на Великдень 

прийнято вітати людей словами «Христос воскрес!» На що співрозмовник повинен відповідати 

«Воістину воскрес!» Православна Пасха обов'язково передбачає освячення паски, фарбованих яєць під 

час святкової служби. Свято праці (День праці) (щорічно). 

2 - Великодній понеділок (Поливаний понеділок). Другий день великодніх свят, понеділок після 

Великодня, називається ще «обливаним понеділком», бо в цей день, за стародавнім звичаєм, хлопці 

обливають дівчат водою — «очищаються». 

3 - Всесвітній день свободи друку. Світлий Вівторок. У третій день Великодніх свят – Світлий 

Вівторок, зазвичай відвідують родичів, друзів і знайомих. До речі, саме цього дня дівчата можуть 

помститися хлопцям за Поливаний понеділок. Всесвітній день Сонця.  День кондитера. День 

народження СПАМу.  

4 - Міжнародний день пожежних. 

5 - Міжнародний день боротьби за права інвалідів (щорічно). За офіційними даними, в Україні 

проживають близько 2,5 мільйонів людей зі статусом інвалідів. Щороку їх кількість збільшується.  

6 - День святого Георгія Побідоносця (щорічно). 

7 - День радіо (щорічно). День Львова. 

8 - Міжнародний день Червоного Хреста і Червоного Півмісяця (щорічно). День матері ( в 

другу неділю травня). День пам'яті та примирення. 

9 - День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. 

12 – Міжнародний день медичних сестер (щорічно). 

13 -  1927 року був заснований футбольний клуб «Динамо» (Київ). 

Найтитулованіший футбольний клуб як СРСР, так і України. Володар 

Двох Кубків володарів кубків (1975, 1986) і Суперкубка УЄФА (1975). 

14 - Всесвітній день справедливої торгівлі (у другу суботу травня). 

15 - Міжнародний день сімей. День пам'яті жертв політичних 

репресій. Міжнародний день клімату. 

17 - Міжнародний день боротьби з гомофобією (щорічно). День пульмонолога. Пульмонологи - 

це лікарі-терапевти, які спеціалізуються в діагностиці та лікуванні захворювань дихальної системи 

нашого організму. Всесвітній день електрозв'язку та інформаційного суспільства. 

18 - Міжнародний день музеїв. День боротьби за права кримськотатарського народу.  

19 - День вишиванки. 

20 - Всесвітній день метрології (щорічно). День банківських працівників України. День 

перекладача жестової мови в Україні. 

21 - День науки в Україні (в третю суботу травня). День Європи в Україні (третя субота травня). 

Всесвітній день культурного різноманіття в ім’я діалогу та розвитку. 

22 - Міжнародний день біологічного різноманіття (щорічно).  

24 - Європейський день парків (щорічно). День святих Кирила і Мефодія (День слов'янської 

писемності і культури) (щорічно).  

25 - Міжнародний день зниклих дітей. Всесвітній день щитовидної залози. Міжнародний день 

розсіяного склерозу. 

26 – Бої за Донецький аеропорт (оборона якого тривала 242 дні) почалися 26 травня 2014 року зі 

спроби взяти його штурмом бойовиками ДНР. Оборону тримали бійці 3-го полку спецпризначення, 

пізніше іменовані в народі "кіборгами". 

27 - Європейський день сусідів (в останню п’ятницю травня). 

28 - День прикордонника України. День випускника України. День 

працівників видавництв, поліграфії і книгорозповсюдження України. 100 

років тому помер І.Я. Франко, видатний український письменник, поет, 

публіцист, перекладач, вчений, громадський і політичний діяч. 

29 - День хіміка (в останню неділю травня). Міжнародний день миротворців ООН (щорічно). 

День міста Києва. 

31 - Всесвітній день блондинок (щорічно). Всесвітній день без тютюну (щорічно).   

                                                                                                                     Рубрику веде Т.Г. Середа 

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ 





  


 

 
День матері — міжнародне та локальне свято. В Україні 

офіційно відзначається щорічно, починаючи з 2000 року, у другу 

неділю травня. Вперше встановлене офіційно Конгресом США 8 

травня 1914. Після першої світової війни це свято почали 

відзначати у Швеції, Норвегії, Данії, Німеччині, Чехословаччині. З 

XVII по XIX століття у Великій Британії відзначалася так звана 

«Материнська неділя» — четверта неділя Великого посту 

присвячена вшануванню матерів у всій країні. Коли почалися 

вікторіанські часи, діти з бідних сімей часто працювали далеко від 

рідні. Впродовж року їх відпускали додому тільки на один день, тому вони намагалися принести своїм 

мамам чи бабусям маленький подаруночки, на кшталт букету квітів. Цікаво, що з тих часів і до 

сьогодні британським мамам у цей день прийнято дарувати тортик, прикрашений 12 кульками 

марципанів.  В Америці ж вперше про день матері заговорили 1872 року. Сьогодні в США прийнято 

носити в цей день на одязі гвоздику: якщо вона кольорова – мати жива, якщо біла – то це вшанування 

померлих матерів. Таку ж традицію перейняли австралійці.  Цікаво, що День матері відзначається не 

тільки на державному рівні, а й на релігійному. Напевно, травень не випадково обрали для цього свята 

– це місяць Пречистої Діви Марії, до якої ще українські козаки та князі звертались за допомогою та 

заступництвом. Навіть для древніх слов'ян цей місяць був особливим: вони вважали, що природа-мати 

пишно одягає свою дочку-землю квітами та зеленню, щоби та дарувала людям життя.  

Це свято любові і поваги, і єдиним справжнім подарунком у цей день є вираз взаємної любові! День 

матері - це день, коли ми дякуємо нашим мамам за усе те добре, що вони для нас зробили, за їх 

самопожертву і любов!                                                              Матеріал збирала Дарина Крамар 

 

 

 

 

 
Протягом попередніх 24 років незалежна Україна відзначала 9 травня День Перемоги за усталеним 

радянським/російським зразком. Святкування за цим (пост)радянським зразком не відповідали 

історичній пам’яті українського народу і загальноєвропейським традиціям, призводили до ігнорування 

трагічних сторінок ІІ світової війни, закріплювали в свідомості культ війни. Результатом цього стало 

домінування історичних міфів, перманентне протистояння в суспільстві та посилення впливу 

Російської Федерації на громадське та політичне життя в Україні. 

Завдяки Указу Президента «Про заходи з відзначення у 2015 році 70-ї річниці Перемоги над 

нацизмом у Європі та 70-ї річниці завершення Другої світової війни» та Закону «Про увічнення 

перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939–1945 років» Україна розпочала нову традицію 

святкування 8 та 9 травня в європейському дусі пам’яті та примирення. 

22 листопада 2004 року Генеральна Асамблея ООН прийняла Резолюцію №A/RES/59/26, в якій 

проголосила 8 і 9 травня Днями пам’яті та 

примирення. Нею державам-членам ООН, неурядовим 

організаціям, приватним особам, крім святкування своїх 

Днів Перемоги чи Визволення, рекомендовано також 

щороку відзначати один або два дні як данину пам’яті 

всім жертвам Другої світової війни. У Великій Британії 

та країнах Співдружності відзначається «День Перемоги 

в Європі»; у Вірменії – «День Миру»; у Норвегії – «День 

визволення»; у Словаччині – «День перемоги над 

нацизмом»; у США – «День Пам’яті»; у Франції – «День 

Перемоги»; у Чехії – «Національний День». 

8 і 9 травня – Дні пам’яті і примирення 

8 травня – День матері 





  


 Новий зміст відзначення Дня пам’яті та примирення і Дня перемоги 

включає в себе переосмислення подій ІІ світової війни, руйнування 

радянських історичних міфів, чесний діалог навколо складних сторінок 

минулого; рівне вшанування пам’яті кожного, хто боровся з нацизмом, 

підкреслення солідарності та бойового братерства усіх Об’єднаних 

Націй, як держав, так і бездержавних тоді народів (євреїв, українців та 

ін.); перенесення акценту з історії військових дій на історії конкретних 

людей, а відтак відмову від святкування на користь вшанування. 

Символ  відзначення Дня пам’яті та примирення і Дня перемоги — 

червоний мак. 

Гасло: “1939—1945. Пам’ятаємо. Перемагаємо”. 

Наша школа не залишилася осторонь і цього року вшановувала всіх 

полеглих у ті часи під час проведення єдиного уроку «Ми пам’ятаємо», 

коли класні керівники вже вкотре розповідали дітям історичні хроніки, 

показували документальні та художні фільми, водили на екскурсію до 

шкільного музею оборони. Також класні колективи привітали ветеранів із 

цим святом. А учні 6-Б класу виготовили вітальну листівку, яку було розміщень у фойє школи. Також 

у рекреації було встановлено пересувну експозицію, на якій усі охочі могли прочитати інформацію 

про Героїв того часу, а нині рідних та близьких наших учнів. Ми вас пам’ятаємо!              

                                                                                                       За матеріалами Н.А. Пожарської 

 

 

 

 
Яка користь сонця для людини? 

Сонце є для нашої планети найпотужнішим джерелом космічної 

енергії. Воно дає нам світло і тепло, які необхідні не тільки людям, 

але також рослинам і тваринам. Потрібно зазначити, що без сонця 

у нас не було б повітря і води. Адже тоді повітря перетворилося б 

на рідкий азотний океан, води б замерзли, а суша обмерзла. Наша 

планета виникла близько сонця і життя на ній зародилася теж 

багато в чому завдяки йому. 

Сонце дає людям відновлювану енергію, яку легко використовувати. Крім того, така енергія не 

утворює токсичних і радіоактивних відходів. 

Цікаво знати! 

Сонце перевершує Землю в діаметрі майже в 109 разів.  

За 8 хвилин сонячне світло проходить 150 мільйонів кілометрів. Приблизно стільки становить 

відстань від Сонця до Землі. 

На Сонці кожну секунду згорає 700 мільярдів тонн водню. 

                                                                                 Матеріал підготувала Анастасія Мусієнко 

                                                                               

 

 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УВАГА!!! 
Адреса шкільної сторінки в Google: 

https://plus.google.com/+School7CkUa/posts 

3 травня - День сонця 

УВАГА!!! 
Адреса нової шкільної сторінки в Twitter: 

https://twitter.com/school7_ck 

https://plus.google.com/+School7CkUa/posts
https://twitter.com/school7_ck




  


 

 
У вересні 1993 року Генеральна Асамблея ООН постановила, що, починаючи з 1994 року - 

Міжнародного року сім'ї, 15 травня буде відзначатись як Міжнародний день сім'ї. Це свято було 

встановлене для того, щоб об'єднати родини всього світу, які підтримують ідеї демократії та привернути 

увагу громадськості до численних проблем сім'ї. 

На сьогоднішній день в Україні більш, ніж 73% розлучень. Але не забувайте про те, що офіційні цифри 

ніколи не показують реального стану справ. Тому ми сміливо можемо казати, що реальний відсоток 

розлучень більший. На жаль, за прикладами далеко ходити не 

треба. Подивіться навколо себе, на ваших родичів, друзів, 

знайомих, сусідів. Скільки сімей серед них ви можете віднести до 

категорії благополучних? Поклавши руку на серце, одиниці. 

Досить часто ви можете побачити, що, навіть не дивлячись на те, 

що люди живуть разом, їхні стосунки далекі від ідеальних. Тому й 

не дивно, що у молоді просто відсутнє правильне розуміння 

поняття  «сім'я». Молоді люди бачать, що з сім'єю пов'язані самі 

лише проблеми та труднощі… 

Як же примирити батьків, якщо вони самі не хочуть цього зробити. В першу чергу, необхідно з`ясувати 

причину сварки. Потім самостійно знайдіть можливий компроміс і запропонуйте його батькам! 

Практичні поради, як помирити батьків:  

Самостійно приготуйте романтичну вечерю і змусьте їх повечеряти за одним столом, а самі в цей час 

підіть у сусідню кімнату.  

Запропонуйте батькам піти в парк, в один і той же час, однак домовляйтеся так, щоб вони не знали, що 

Ви йдете втрьох.  

Якщо мама образилася, купіть їй квіти і подаруйте, але скажіть, що це від тата, але він сказав не 

говорити, що квіти від нього.  

Якщо ж тато не хоче миритися, купіть його улюблений одеколон, однак знову ж таки скажіть, що 

парфуми купила мама і сказала подарувати від себе (подарунок може бути будь-який). Головне - надалі 

твердо стояти на своєму! 

Помирити батьків простіше, коли вони в хорошому настрої, тому попросіть їх разом з Вами сходити в 

кіно, на яку-небудь комедію, бажано романтичну.  

Пожартуйте, зібравши їх разом, і урочисто заявіть: “Дорогі Мама й Тато, я Вас обох прощаю! Тому 

дозволяю зараз швидко помиритися і поцілувати один одного! " ))) 

                                                                                     Способи примирення вивчав Богдан Цюпа 

 

 

 

 
Всесвітній день вишиванки — міжнародне свято, яке 

покликане зберегти споконвічні народні традиції створення 

та носіння етнічного вишитого українського одягу. 

Святкується  щороку в третій четвер травня (будній день). 

Свято є самобутнім і самодостатнім, не прив'язане до 

жодного державного чи релігійного. У цей день кожен 

українець одягає вишиванку й виходить у ній на роботу, в 

університет, школу чи садочок. Ідею акції «Всесвітній день 

вишиванки» у 2006 році запропонувала студентка 

факультету історії, політології та міжнародних відносин 

Чернівецького національного університету імені Юрія 

Федьковича Леся Воронюк. А поштовхом до реалізації ідеї 

та святкування стала вишиванка Ігоря Житарюка, яку він 

регулярно одягав на пари, як і чимало інших студентів. Леся 

запропонувала одногрупникам та студентам обрати один 

день і всім разом одягнути вишиванки. Спочатку вишиванки одягнули кілька десятків студентів та кілька 

19 травня – Всесвітній день вишиванки 

15 травня – Міжнародний день сімей 





  


викладачів факультету. Та вже протягом наступних років свято розрослося до всеукраїнського рівня, до 

нього почала долучатися українська діаспора по всьому світу, а також прихильники України. Свято не 

передбачає обов’язкових заходів, окрім одягання вишиванки. Хоча протягом всієї історії заходу з 

ініціативи студентів, школярів, громадських та культурних діячів проводяться концерти, хода, конкурси, 

вечорниці, ярмарки. Саме ж свято запрошує кожного свідомого громадянина до абсолютно простого 

вчинку – просто одягнути вишиванку і в ній піти на роботу чи на навчання. Разом із тим така дія має 

глибокий контекст, адже йдеться про вираження своєї національної та громадянської позиції, культурну 

освіченість та духовну свідомість. Як показує досвід, люди в День вишиванки завжди піднесені та 

усміхнені, адже у стародавньому одязі закодовано багато символів сили, добробуту, краси та оберегів. 

                                                                                          Статтю підготувала Дарина Крамар 

 

 

 
В Україні День слов’янської писемності й культури встановлено відповідно до 

Указу Президента України від 17 вересня 2004 року № 1096/2004 і відзначається 

щорічно 24 травня. Цей  день є своєрідним  визнанням  заслуг двох видатних 

православних святих Кирила і Мефодія. Обидва стали православними ченцями. У 

857 році візантійський імператор послав братів у Хозарський каганат 

проповідувати там православну віру. Як свідчить історія, вони благополучно 

переконали хазарського князя і його наближених прийняти християнство, і навіть 

забрали звідти з полону грецьких полонених. Кирило створив слов’янську абетку 

на основі грецької, суттєво змінивши її, щоб передати слов’янську звукову 

систему. Були створені дві абетки — глаголиця і кирилиця. Кирило і Мефодій були 

визнані святими ще в IX столітті.   Замітку підготувала Анастасія Мусієнко 

 

 

 

 
З 2003 року в третю суботу травня в Україні відзначається День Європи. 

Відправною точкою на шляху до встановлення Дня Європи вважається 

Декларація Шумана. Три з половиною десятиліття тому на Міланському саміті 

1985 року лідери ЄС вирішили увічнити день проголошення Декларації 

Шумана та постановили щорічно відзначати «День Європи».  

У День Європи жителі України відзначають день спільних цінностей, 

спільної історії всіх націй континенту. У 1887 році в Закарпатті (яке тоді 

перебувало в складі Австро-Угорщини) у Верхнетісянській улоговині на правому березі Тиси було 

встановлено двометровий геодезичний знак, що позначає географічний центр Європи.  

                                                                                       Матеріали надала Анастасія Погорельська 

 

 

 

 
«Як тепер не веселиться, не сумувать від різних бід —  

в нашому домі оселився ну просто неперевершений сусід» ... 

Щодня ми вітаємося з сусідами і навіть не здогадуємося, що остання 

п’ятниця травня – чудовий привід завітати в гості до сусідів, оскільки це 

Європейський день сусідів. 

У сучасному житті дуже багато залежить від того, які люди нас 

оточують на роботі, вдома, у дворі, на відпочинку і т.д. Тому важливо 

вміти налагоджувати контакт з усіма сусідами, починаючи з сусідів по 

шкільній парті і закінчуючи сусідами в будинку. 

Автором ідеї щодо дня сусідів став француз А. Періфан. Він і зараз координує заходи, присвячені цьому 

дню, будучи головою Європейської федерації місцевого єднання. 

27 травня- Європейський день сусідів 

24 травня – День слов’янської писемності 

21 травня – День Європи в Україні 





  


 

Ось деякі секрети дружніх стосунків з сусідами: 

 Ви повинні пам’ятати про те, що людей без недоліків не буває, і ваші сусіди не є винятком. 

Постарайтеся прийняти їх такими, які вони є! Так само мають сприймати і вас! 

 Проявіть трохи уваги до ваших сусідів! 

 Запропонуйте їм разом провести час, влаштуйте відпочинок на природі або запросіть на святковий 

обід. 

 Однією з головних складових дружних стосунків із сусідами є ваша привітність і дружелюбність! 

Здавалося б, настільки прості і всім відомі істини, на які багато хто не звертає уваги, дозволять вам 

побудувати дружні відносини з сусідами. Тому, 27 травня ви маєте чудову нагоду завітати в гості чи 

запросити до себе гостей!          Цікаву й корисну інформацію збирала Анастасія Погорельська 
 

 

 

 
Всесвітній день проти тютюну  встановлений у 1987 році Всесвітньою 

організацією охорони здоров'я, відзначається 31 травня кожного року. В цей 

день по всьому світу проходять антитютюнові акції. 

Причиною появи боротьби з тютюнопалінням є передчасна смертність та 

хвороби в усьому світі, яким людство здатне запобігти. На сьогоднішній день, за 

даними звіту Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ), від вживання 

тютюну щороку помирає понад 5 мільйонів людей; очікується, що до 2030 року 

ця цифра зросте до 8 мільйонів смертей щорічно. У Європейському регіоні 

тютюн винен у смерті близько 1,6 мільйона людей на рік. 

Основними причинами смертей, пов'язаних із тютюнопалінням, є серцево-

судинні захворювання (47%); захворювання органів дихання (19%); рак легень 

(16%); інші види раку (9%); інші причини (9%). Близько 70%  пов'язаних із тютюном смертей сталися з 

людьми віком від 35 до 69 років, а це означає, що кожен померлий у цій віковій групі втратив у середньому 

19 років життя. 

Незаперчні факти! 

В Україні палить близько 11,5 млн жителів, з них — 9,1 млн чоловіків та 2,5 млн жінок. У відсотковому 

відношенні — 60% і 11,2%, відповідно. Приблизно третина населення у віці від 18 до 25 років — є 

постійними курцями. Більш, як половина всіх курців свою першу сигарету викурили у віці до 12 років. 

Україна належить до країн Європи з високим рівнем поширення цієї шкідливої звички, особливо серед 

молодих чоловіків. 

Поширеність куріння зменшилась в усіх регіонах України, найбільшими були темпи скорочення в 

Придніпровському регіоні – з 30,6% до 26,1%. 

Вперше за 10 останніх років серед чоловіків, старших 18 років, частина курців становить меншість – 

49%, в попередні роки цифри коливались від 52 до 54,5%. 

Серед жінок, старших 18 років, вживання тютюну постійно зростало. 

                                                          Підбірку незаперчних фактів підготував Богдан Цюпа     

 

 

 

 
18 травня світом відзначається День музеїв. Ми підготували для Вас невеличку підбірку місцевих 

тематичних музеїв, які, на думку нас, журналістів шкільної газети, будуть цікавими та корисними для 

наших читачів. 

Перший у нашому ТОПі – Черкаський обласний краєзнавчий 

музей. Відкриття музею відбулося у травні 1918 року, про що 

засвідчує лист міського  осередку «Просвіта» від 17 жовтня 1919 

року за №606 на адресу керівництва  Київської губернії. 

  Музей розмістився у будинку по вулиці Гоголівській, 

115. Згідно архівних документів він називався спочатку Черкаський 

31 травня - Всесвітній день без тютюну  

18 травня - День музеїв 





  


історико-педагогічний ім. Т.Г.Шевченка, а потім - Науковий історико-педагогічний музей Черкащини. У 

той час діяли такі відділи: природничий, історико-археологічний (з картинною галереєю) та етнографічний. 

В експозиції були представлені унікальні твори українських, російських та європейських художників, які 

були вилучені з маєтків графів Бобринських, Балашових, Браницьких, Кантакузенів. Згодом додалися 

 меморіальна кімната Т.Г. Шевченка і розділ експозиції «Черкаси у Великій Вітчизняній війні». А вже 1993 

року за значний внесок у розвиток українського краєзнавства, збереження і популяризацію унікальних 

пам'яток матеріальної і духовної культури Всеукраїнська спілка краєзнавців першому в Україні присвоїла 

обласному краєзнавчому музею почесне звання лауреата премії імені Д. Яворницького.  

Музейний заклад знаходиться за адресою: вул. Слави, 1, м. Черкаси (Україна). 

Експозиція працює: з 10.00 до 18.00 год. Вихідний – понеділок, п’ятниця. 

Телефони: (0472) 37-20-91(0472) 45-11-46 

Тепер познайомимо Вас із Музеєм Кобзаря.  Музей однієї книги – «Кобзаря» 

Т.Г. Шевченка було відкрито 19 травня 1989 р. на честь 175-річчя від дня 

народження поета. Він є відділом Черкаського обласного краєзнавчого музею. 

Розташований у меморіальному будинку, в якому з 18 по 22 липня 1859 р. у родині 

купців Цибульських проживав Т.Г. Шевченко. На початку ХХ ст. будівля була 

реконструйована і частково змінила свій зовнішній вигляд. Вона розміщена в 

історичному центрі Черкас на розі сучасних вулиць Хрещатик і Байди 

Вишневецького. У 1989 р. на будинку встановлено меморіальну дошку і вісім 

тематичних бронзових вставок за мотивами творів з «Кобзаря» ( художник А. Кущ). 

Музей працює: з 10:00 до 18:00. 

Вихідні дні: понеділок, п'ятниця 

Адреса: м. Черкаси, вул. Байди Вишневецького, 37. Телефон: (0472)35-41-05. 

Наступний у нашій підбірці – музей Тараса Шевченка у селі Мошни. 

9 січня 2014 року в рамках святкування шістдесятирічного ювілею області 

урочисто відкрили реконструйований музей Тараса Шевченка в селі Мошни 

Черкаського району. Загалом, у хаті 6 кімнат, у п’яти з них створено 

різноманітні експозиції, ще в одній — облаштовано кімнату для 

співробітників музею. Таким чином, черкащани та гості області зможуть 

зануритися в атмосферу XIX століття та ще глибше пізнати життя Великого 

Кобзаря, а також тих, хто колись у ній мешкав чи гостював. На стінах хати-

музею — чимало фотографій, офіційних документів та листів, у його кімнатах відвідувачі побачать 

колекцію старовинного посуду й меблів. Кожен із експонатів відтворює ту епоху та атмосферу, в якій жив 

Тарас Григорович. Дух того часу передають також криниця з погребом та стайні поряд із приміщенням 

музею, та головне - сама хата в очеретяній шапці, переступивши поріг якої відвідувач потрапляє у сіни, де 

на нього чекає знайомство з постаттю Великого Кобзаря. 

Музей працює щодня, окрім понеділка. Дістатися до нього можна слідкуючи за вказівниками у с. 

Мошни. 

Останній у нашій сьогоднішній підбірці це Черкаський обласний художній 

музей. Був створений у 1991 році, і є одним з наймолодших у порівнянні з 

іншими обласними центрами держави. Спочатку заклад діяв як 

відділ Черкаського обласного краєзнавчого музею, згодом — як філіал. 

Загальна кількість експонатів на 1 січня 2004 року становила 4 649 одиниць, 

з них 3 843 одиниці основного фонду та 806 одиниць науково-допоміжного. На 

початок 2010 року фонди музею перевищили 5 000 одиниць зберігання. 

Черкаський художній музей відомий як місце постійного проведення різноманітних культурних акцій і 

заходів — від виставок місцевих молодих художників до благочинних акцій. Музей складається з двох 

відділів: декоративно-ужиткове мистецтво; образотворче мистецтво. 

Музей знаходиться за адресою: Вул. Хрещатик, 259.  

Експозиція працює: з 10.00 до 17.00 год. Вихідний – понеділок. 

Телефони: (0472)37-28-77, (0472)45-24-27. 

Сподіваємося, наша підбірка була корисною для Вас і Ви обов’язково 

відвідаєте ці музеї та духовно збагатитеся! 
                                                                                                       Підбірку підготував Євгеній Буряк 





  


 

Найвизначніші парки України 
1. Національний дендрологічний парк «Софіївка» (Умань, 

Черкаська обл.) Історія любові засновника парку - польського графа 

Станіслава Потоцького до дружини - грекині Софії Вітте-Потоцької 

збереглася тут і до сьогоднішнього дня. Але не тільки неповторним 

ландшафтом і скульптурами особливий цей парк.  На його території 

росте близько 3,5 тис. різноманітних дерев і кущів, в тому числі й 

екзотичних.  

2. Дендрологічний парк «Олександрія» (м. Біла Церква, Київська 

обл.) Над створенням цього дендропарку за указом коронного гетьмана 

Польщі Ксаверія Браницького працювали кращі європейські архітектори 

і садівники. Тому не дивно, що, побудований ще в 1793 році, він до 

сьогоднішніх днів вважається одним із найкрасивіших пейзажних  парків 

України і Європи. Його загальна площа складає більше 297 гектарів. 

Звичайно, і тут не обійшлося без романтики. Адже назвав його гетьман 

на честь дружини - Олександри 

Енгельгардт.  

3. Поляницький регіональний 

ландшафтний парк (с. Бубнище, Івано-Франківська обл.) Перш за все, 

даний парк відомий унікальною пам'яткою природи, який називається 

«Скелі Довбуша». Своєю назвою вони зобов'язані ватажку опришків 

Олексі Довбуші. Це ціла група скельних останців з ямненського 

пісковика. Їх висота - до 80 метрів, а утворилися вони на дні теплого 

моря понад 70 млн. років тому. Особливої та загадковості їм надає 

буково-смерековий ліс, який з усіх боків оточує «Скелі Довбуша». 

 4. Національний природний ландшафтний парк «Дністровский каньйон» (Тернопільска обл.) Річка 

Дністер сама по собі вважається однією з найкрасивіших в Європі. 

Загальна протяжність річки - 1362 км. Але найбільш приваблива її 

ділянку - від гирла Золотої Липи і до гирла Збруча. Тут русло річки 

створює мальовничі вигини. На території парку відомо близько 50 

великих і малих найкрасивіших печер. У їх числі і найдовші в світі 

(Оптимістична - понад 240 км, а також Озерна - 134 км). Крім того, 

високі береги річки покриті унікальною рослинністю, що поповнила 

Червоної книги України. 

5. Мезинський Національний 

природний парк (смт. Понорниця, 

Чернігівська обл.). Територія парку належить до Новгород-Сіверського 

Полісся і розташовується уздовж правого берега Десни на площі понад 30 га. 

Головна особливість цього парку в тому, що природне рослинність 

(чагарники, ліси, луки) тут не торкнулися зміни в результаті діяльності 

людини. Багатовікові дерева є живими свідками різних історичних подій. На 

території парку ростуть 16 старовинних дубів, середній вік багатьох з них 

більш 400-500 років, чому не можуть похвалитися інші парки України. Ще 

одна дуже популярна тут природна пам'ятка - «дуплистий дуб». А туристи 

його більше люблять називати «Дубом бажань». А оригінальність його полягає в незвичайному стовбурі з 

«нішею», в яку одночасно можуть поміститися 12 людей. 

  

Сподіваємося, Вам сподобалася наша прогулянка мальовничими парками України. Ми готуємо 

ще багато цікавого, залишайтеся з нами і дізнавайтеся більше цікавих фактів про нашу прекрасну, 

горду, унікальну Батьківщину! )) 

                                   

                        Підбірку дивовижних українських цікавинок підготувала Анастасія Мусієнко 
 

24 травня – Європейський день парків 





  


 

 

 

Іван Франко. 100 років після смерті… 
Всю біографію письменника ви зможете легко знайти у книжках з літератури або в інтернеті, 

але насправді цікавих фактів з біографії письменника не так багато. 

Життя поета було тісно пов’язано з  Західною Україною, проте Київ в житті поета відбився 

дуже яскравим штрихом. Саме в столиці він зустрів ту, яка стала супутницею життя до кінця його 

днів. 

На честь Івана Франка в Києві названі вулиця, площа, театр, бібліотека та школа. На площі, 

поруч з театром, що носить його ім’я, встановлено бронзовий пам’ятник поетові. У бібліотеці 

Академії наук України зберігається 12 тис. томів зібраних ним книг. У столиці живуть нащадки 

Івана Яковича — онук Роланд Тарасович Франко і внучка Дарина Тарасівна Франко. 

На честь письменника названо безліч вулиць не тільки на території України. Виявляється, в 

Казахстані, Росії і навіть Канаді існують вулиці з назвою “Франко”.  

Незважаючи на всю серйозність і відповідальність, якими володів Франко, в дитинстві його 

улюбленим заняттям була їзда на велосипеді. Йому подобалося відправлятися в далеку поїздку за 

грибами або ж на риболовлю. Франко досить рано залишився без своєї родини, і мати, і батько 

покинули цей світ, коли Іван ходив ще до школи. Тому його вихованням, в основному, займалася 

школа-інтернат, яка вже дуже докучала своїми методами  жорстокості. 

Великий письменник, літератор і критик встиг відвідати за час свого життя і «стіни, оковані в 

кайдани» — Іван сидів у в’язниці майже цілий рік. Він не зробив нічого кримінального, на його 

рахунку не було діянь, які потрібно було б розглядати в стінах охоронців правопорядку. Однак, 

через те, що Франко мав волелюбні настрої письменницького мистецтва і знаходився в хороших 

відносинах з молоддю, владі це було не «до смаку». Довелося вживати термінових заходів — 

закривати у в’язниці з волоцюгами. Володів 14-ма мовами, перекладав українською з 48 мов, у 

тому числі зі східних. Коли у Львівському університеті не зміг отримати професорську посаду, 

став заробляти на життя журналістикою. Останні 7 років життя провів з паралізованою правою 

рукою, через  що довелося писати лівою або диктувати твори помічникам. 

 

 

 

                 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

   

 

Цікавинки віднайшла Дарина Дереза

ЛІТЕРАТУРНА СТОРІНКА 





  


 

 

 
ЗНО/ДПА: як не розгубитися? 

Цього року деякі завдання із ЗНО зараховуються і як ДПА. Тому до нього 

необхідно поставитися з неабиякою відповідальністю. 

Зовнішній вигляд і поведінка 

Якому б стилю Ви не віддавали перевагу, на ЗНО краще прийдіть у строгому 

костюмі з піджаком («ЗНО для мене – завжди свято, професоре!») і зберігайте 

серйозність. Зовсім необов’язково своїм зовнішнім виглядом дати зрозуміти, що Ви 

є пристрасним прихильником певного музичного напрямку, прибічником яких-

небудь екзотичних переконань тощо. 

Є така чудова фраза: «Потрібно - і полюбив!» Потрібно писати захоплені 

відгуки про твори Гоголя – будь ласка! Потрібно описати ще когось як негативного 

персонажа – пишете те, про що Вас просять. А перед тестуванням потрібно 

закохатися в той предмет, який здаєш. Тож словесно змалюйте інтерес та 

захоплення від предмету і повірте у це! 

У пункт ЗНО прийти без запізнення, а краще за 15-20 хвилин до початку 

тестування. 

При собі тримайте перепустку, паспорт, сертифікат і декілька (запасних) ручок. 

Якщо на вулиці холодно, то вдягніться тепло, адже Ви сидітимете на тестуванні 

не одну годину. 

Зберігайте спокій та впевненість. 

Не вживайте в день тестування заспокійливих засобів! Вони можуть 

загальмувати здатність мислити, зробити Вас сонливим і байдужим до того, що відбувається. 

Якщо раптом «усе забули»… 

Погляньте на питання та помiркуйте, які асоціації воно викликає. Може, щось схоже Ви вчили з іншого 

предмету? Адже інформацію Ви дізнаєтеся не лише на уроці, а й по телебаченню, радіо, через Інтернет, у 

розмовах, у відповідях інших учнів, знаходите не лише в науковій, а і в художній літературі (наприклад, у 

тій, що стосується гуманітарних предметів). Невже за попередні (принаймні) 16 років Ви абсолютно 

нічого не дізналися, не читали, не чули? Головне – не панікуйте та зосередьтеся! 

Як пройти ЗНО? 

Пам’ятайте, хвилювання перед іспитом - це цілком нормальне і природне явище. 

Якщо хвилювання Вам заважає, спробуйте оволодіти собою: вийти з будинку раніше, пройтися пішки, 

зробити декілька глибоких видихів і вдихів (відрегулювати дихання) і таким чином збагатити мозок 

киснем. 

Під час тестування уважно слухайте інформацію, яку Вам повідомлять інструктори. 

Намагайтеся зосередитися на тестових завданнях, відключитися і не звертати жодної уваги на те, що 

відбуватиметься навколо Вас. 

Якщо щось Вам незрозуміло, не соромтеся запити інструкторів. 

Працюйте швидко, але без поспіху. Двічі перечитуйте питання, щоб зрозуміти його правильно. 

Не турбуйтеся з приводу завдань, які не вдалося вирішити, тому що ті, які Вас чекають попереду, 

обов'язково принесуть Вам бажані бали. 

Не зупиняйтесь надовго з тим завданням, яке не вдається вирішити відразу. Заплануйте пройтися 

спочатку легшими завданнями, а потім приступити до тих, які з першого разу здалися складними або 

незрозумілими. 

Користуйтеся методом виключення (виключайте заздалегідь неправильні відповіді). Не забувайте: 

іноді є сенс довіряти своїй інтуїції. 

Намагайтесь залишити хоч би трохи часу для перевірки своєї роботи: для того, щоб встигнути 

виправити явні помилки, описки, які зробили від хвилювання або поспіху. 

Пам’ятайте, що напередодні іспиту не слід перенавантажувати себе. Навпаки, потрібно добре 

виспатися, встати бадьорим, із гарним настроєм, адже Вам необхідно використати всі свої можливості, 

здібності й уміння.                                                                                 Досвідом ділилася Дарина Дереза 

 

ДПА/ЗНО 





  


ГОВОРИМО УКРАЇНСЬКОЮ! 
  

      Говоримо українською правильно!!!  

 

 

 

Про що говорить ваш підпис, себто автограф? 
 
Підпис ( особистий підпис) - унікальна сукупність символів, написаних від руки, з застосуванням 

певних оздоблювальних прийомів, що служить для ідентифікації людини. 

 Підпис кожна людина вигадує собі сама, ніхто не обмежений ніякими правилами і законами. 

 Але все ж в графічних імпровізаціях їх автор підвладний певним 

закономірностям, що відображає властивості його натури, що і дозволяє 

складати досить точний його портрет. 

 За аналогією з голосом і відбитками пальців наш почерк унікальний. 

Кожна з написаних нами букв не може бути відтворена заново - так 

свідчать базові закони каліграфії. Підпис стає певним знаком графічної 

самоідентифікації, як в юридичному, так і в психологічному аспектах. 

Хоча протягом життя наш підпис змінюється - це відбувається під впливом 

часу, подій, що відбуваються з нами, а також нашого стану.  

 

ДО ТЕМИ… 





  


Складові підпису 

 Монограма - заголовна буква (група заголовних букв) зазвичай відображає першу літеру імені або 

прізвища розписуваного. 

 Літери підпису - звичайні або каліграфічним чином виконані літери прізвища розписуваного. 

 Розчерк - завершальний штрих (група штрихів), який не є буквою. Може бути продовженням крайньої 

букви підпису. 

Властивості хорошого підпису 

 Стійкість до підробки. 

 Повторюваність. 

 Ідентифікація (підпис зазвичай нагадує ім'я, прізвище або псевдонім людини). 

 Швидкість написання. 

Підписи відомих людей називаються "автографами".  

Збирання автографів на предметах - різновид колекціонування!                                                               

Цікаві факти 
 В Японії прийнято замість підпису використовувати відбитки особистої печатки - інка. Ці мініатюрні  

печатки японці носять в одній зв'язці разом із ключами. 

 В Ізраїлі в обов'язковому порядку графологічній експертизі піддаються всі державні службовці. У 

Голландії та Англії висновок графолога не так давно став обов'язковим при прийомі штатних 

співробітників на роботу.  

 У Німеччині стало прийнято звертатися до графолога перед вступом у шлюб. Особливо часто до 

допомоги експертів вдаються ті, хто знайомиться через шлюбне листування. У країнах Південно-Східної 

Азії звірення почерків нареченого і нареченої за давньою традицією входить в шлюбну церемонію.  

ТЕСТ  «Спробуйте себе в графології» 
1) РОЗМІР  ЛІТЕР:  дуже маленькі - 3 очки,  маленькі – 7, середні – 17, великі – 20.  

2) НАХИЛ  ЛІТЕР:  нахил вліво - 2 очки, легкий нахил вліво – 5, нахил вправо – 14, різкий нахил 

вправо – 6,  пряме написання – 10. 

3)  ФОРМА  ЛІТЕР:  округлі - 9 очок, квадратні – 10,  гострі – 19. 

4) НАПРЯМОК ПОЧЕРКУ: рядки повзуть вгору - 16 очок, рядки сповзають вниз – 1,  рядки прямі – 

12. 

5) ІНТЕНСИВНІСТЬ (розмашистість і сила натиску): легка - 8 очок, середня – 15,  дуже сильна – 21.  

6) ХАРАКТЕР НАПИСАННЯ СЛІВ:   схильність до з'єднання букв у слові - 11 очок, схильність до 

відокремлення букв один від одного – 18, змішаний стиль - і те й інше – 15. 

7) ЗАГАЛЬНА ОЦІНКА: почерк старанний, літери виведені акуратно - 13 очок, почерк нерівний, одні 

слова чіткі, інші читаються насилу – 9,  букви написані абияк, почерк недбалий, нерозбірливий – 4. 

РЕЗУЛЬТАТИ   

 38 - 51: такий почерк спостерігається у людей зі слабким здоров'ям, у тих, кому далеко за 80.  

 52 - 63: так пишуть люди несміливі, боязкі, пасивні, флегматичні.  

 64 - 75: цей почерк належить людям нерішучим, м'яким, лагідним, з витонченими манерами. Вони 

трохи наївні, але не позбавлені почуття власної гідності.  

 76 - 87: такий почерк у людей, які відрізняються прямодушністю і відвертістю. Вони товариські і 

вразливі, як правило, хороші сім'янини.  

 88 - 98: той, хто досяг такої суми очок, відрізняється чесністю і доброчесністю, має сильну, стійку 

психіку, відважний, сповнений ініціативи і рішучості, кмітливий.  

 99 - 109: це індивідуалісти, запальні люди, володіють гострим і швидким розумом. Зазвичай 

незалежні в судженнях і вчинках, в той же час образливі і важкі в спілкуванні, так як різкі, сварливі. 

Серед них бувають обдаровані люди, схильні до творчої роботи.  

 110 - 121: такий почерк мають люди без почуття відповідальності, недисципліновані, грубі, 

зарозумілі                                                                                                    Рубрику веде Т.Г. Середа 
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