
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дорогі жінки та дівчата! 
 

      Нехай Вам завжди посміхається доля, 
     Хай шириться простір для сонячних мрій! 

Хай низько вклоняються квіти довкола, 
Бо Ви у цей день – Королеви Весни! 

       Нехай до Ваших ніг кладуть серця без бою, 
 В захопленні п'яніють без вина! 
  Нехай не гасне полум'я любові, 

            Нехай в душі завжди цвіте весна!!! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Черкаська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №7  

Черкаської міської ради Черкаської області 
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Тож дозвольте представити 

новий склад кореспондентської творчої групи шкільного «Оригіналу»: 

 
Середа Тетяна Григорівна, головний редактор газети, літературний адміністратор 
шкільного сайту, педагог-організатор, вчитель української мови та літератури; 
Пожарська Наталія Анатоліївна, педагог-організатор, модератор шкільного сайту; 
Українець Інна Костянтинівна, заступник директора з виховної роботи, вчитель 
української мови та літератури; 
Токова Валентина Валеріївна, відповідальна за рубрики «Школа безпеки» та «Школа 
енергоефективності», вчитель фізики; 
Буряк Євгеній, член шкільного прес-центру, технічний адміністратор шкільного сайту, 
учень 8-Б класу; 
Мудра Вікторія, член шкільного прес-центру, учениця 9-М класу; 
Подгорнов Олександр, член шкільного прес-центру, учень 9-М класу. 

 
 
 
 
 
 
 

Весняний привіт усім читачам газети! 
Не особливо набридаючи морозами та завірюхами, Зима достойно 

крокувала вулицями нашого міста… та що там міста, цілої країни! А разом із 
нею невпинно змінювалися події, люди, переживання. Однак, відчуваючи 
свою невідворотну часову поразку, королева Зима тремтливо віддає 
кермування юній Весні, своїй наступниці. І відразу надворі стає тепліше, 
струмочками розтікаються залишки снігу, з-під землі стрімко 
прориваються провісники тепла – перші підсніжники. І ось вони вже 
зацвітають! Весна перемогла! А значить – життя продовжується!!! 

І ми, щиро сподіваючись на перемогу Добра і Миру, продовжуємо 
радувати вас, дорогі наші читачі, випуском березневого шкільного 
«Оригіналу»! А в переддень світлого жіночого свята бажаємо усім 
душевного тепла та гармонії, щирих посмішок і море квітів! 

Головний редактор газети Середа Тетяна Григорівна 

УВАГА!!! 
Оголошується набір юних журналістів!!! 

Запрошуємо стати частинкою творчого колективу шкільного «Оригіналу» 
тих, хто має творчі літературні здібності та креативні ідеї! 

У якості проби пера пропонуємо написати есе зі 100 слів на тему «Земля 
зітхає ледве чутно і прокидається від сну…» Роботи слід подавати 

 до 16 березня включно педагогу-організатору Пожарській Н.А. 

 Тож із нетерпінням чекаємо на відкриття нових талантів!!!  
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Відомий класик сказав: «Жінка – це запрошення до щастя». 
Прекрасна стать втілює ніжність весни, аромат квітів, легкий 
подих вітру, яскраве сяйво зірок – все, що робить світ 
прекрасним і щасливим! Тож нехай сьогодні і завжди, милі 
пані, Ви будете оточені увагою і турботою. Будьте щасливі, 
кохані й незамінні! Усі квіти та багатства світу нехай будуть 
біля Ваших ніг! Нехай доля 
дарує Вам радість творчого 
натхнення, приємні 
несподіванки та душевний 

комфорт! 
Нехай у Ваших оселях завжди панують мир, 

тепло і родинний затишок, злагода і добробут; у 
серцях – добро і любов; у справах – мудрість! Зі 
святом весни!  
 
 

Шановне жіноцтво! Прийміть щирі вітання зі святом весни, 
любові та краси – Міжнародним жіночим днем 8 Березня! 
Нехай кожен прожитий Вами день, дорогі жінки та дівчата, 
буде сповнений сонячним світлом і теплом, радісними і 
приємними зустрічами та сподіваннями. Нехай довкола Вас 
розквітають духмяні квіти, панує гармонія і звучить чарівна 
музика! 

   Хай березень квіти Вам до ніг прихилить, 
Як нині голови схиляєм ми свої, 

Складаємо найкращі побажання! 
                                                          Довічних благ з роси Вам і з води! 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

ВІТАННЯ ВІД ДИРЕКТОРА 

ВІТАННЯ ВІД «ОРИГІНАЛУ» 

ВІТАННЯ ВІД КОЛЕКТИВУ ШКІЛЬНОГО САЙТУ 
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Міжнародний жіночий день (або Міжнародний день боротьби за права жінок і міжнародний 
мир ООН) відзначається 8 березня з 1977 року. Історія Міжнародного жіночого дня 
починається з "маршу порожніх каструль", який влаштували 8 березня 1857 нью-йоркські 
текстильниці. Вони вимагали підвищення зарплати, поліпшення умов праці та 
рівноправності жінок. Цю подію стали називатися Жіночим днем. У 1908 році в останню 
неділю лютого тисячі жінок вийшли на вулиці Нью-Йорка з вимогою поліпшення умов праці 
і виборчого права для жінок. Поліція розігнала демонстрацію за допомогою шлангів з 
крижаною водою. У 1909 році жіночий день знов був відзначений жіночими маршами і 
страйками в Ньй-Йорку, в 1910 році вони відбулися вже по всій країні. Тоді ж делегатки 
американських організацій вирушили до Копенгагена на II Міжнародну конференцію жінок-
соціалісток, учасницею якої була активістка міжнародного соціал-демократичного руху 
Клара Цеткін. Вивчивши досвід американських колег у боротьбі за жіноче рівноправ'я, 
Цеткін запропонувала жінкам всього світу обрати день, коли вони привертатимуть увагу 
планети до своїх вимог. Конференція проголосувала за встановлення Міжнародного дня 
солідарності жінок між "старим" і "новим" стилями. У квітні 1965 року Президія ЦК КПРС 
постановила внести до доповіді Брежнева про 20-річчя Перемоги тезу про те, що 8 Березня 
оголошується неробочим днем. СРСР довго залишався єдиною європейською країною, де 8 
Березня було державним святом. Після розпаду СРСР деякі республіки колишнього Союзу 
продовжують святкувати 8 Березня. В Україні, Росії, Азербайджані, Вірменії, Білорусі, 
Казахстані, Киргизії, Латвії, Молдові, Туркменії 8 березня відзначають як Міжнародний 
жіночий день. У 1977 році ООН спеціальною резолюцією закликала усі країни світу 
проголосити 8 Березня днем боротьби за жіночі права - Міжнародним жіночим днем! 
 

10 заповідей щастя Справжньої Леді 

1. Справжня Леді не женеться за щастям. Вона взагалі ні за чим не женеться. Сьогоднішній 
день - це найцікавіше і найважливіше, що привертає її увагу. 
 2. Бути Справжньою Леді - це великий привілей, який лише ти сама можеш собі 
дозволити. Це не випробування, не тяжка праця і не хрест, який треба нести все життя. Це - 
подарунок і благословення долі. 
3. Справжня Леді живе у своєму темпі. Вона не лежить на дивані, але й не мигоче, як курка. 
Вона сама регулює свої навантаження і тим самим задає темп оточуючим її обставинам.  
4. Справжня Леді у себе на першому місці. Вона ніколи не втрачає відчуття цінності свого 
життя і свого особистого простору. При цьому вона здатна на підтримку, допомогу та участь 
у житті інших людей.  
5. Справжній Леді не важлива "заліковка" для громадської думки. Нехай інші 
відзначають галочки в графах: заміжня - незаміжня, нормально - ненормально, сама - не 
сама, як у всіх - не як у всіх... Вона живе своїми орієнтирами, сама їх визначає і сама втілює.  
6. Справжня Леді дозволяє іншим людям оцінювати себе так, як їм цього хочеться. Вона 
знає, що місія "сподобатися всім" безглузда та нездійсненна. Це не означає, що їй все одно, як 
її оцінюють. Просто вона нікому нічого не доводить, особливо на шкоду собі.  
7. Справжня Леді не бореться з перешкодами. Вона дивиться, чи не можна обійти їх або 
використати як трамплін.  
8. Справжня Леді не розігрує драму "Яке важке моє життя!" Навіть коли її навантаження 
дуже високі, вона знаходить час, щоб відновитися і добре виглядати.  

З ІСТОРІЇ ЖІНОГОЧО СВЯТА 

10 заповідей щастя Справжньої Леді 
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9. Самотність для Справжньою Леді - це подарунок. Це ніяк не пов'язано для неї з 
неповноцінністю і ніяк не характеризує її. Самотність - це найкращий час для того, щоб 
відновитися, наповнити своє життя спокоєм і глибиною.  
10. Справжня Леді любить свій вік завжди. Вона користується кожним своїм роком на сто 
відсотків, а тому в неї немає жалю про те, що вона чогось не встигла!   
 
 
 

1. http://pustunchik.ua/ua/treasure/tools/kvity-dlia-mamy 
2. http://2015rik.pp.ua/1476-kvllng-listvka-do-8-bereznya-svoyimi-

rukami-z-troyandami-mayster-klas-z-pokrokovim-foto.html 
3. http://2015rik.pp.ua/1395-kvti-v-tehnc-kvllng-aystri-mayster-klas-z-

pokrokovimi-foto.html 
4. http://2015rik.pp.ua/1383-koshik-z-troyandami-v-tehnc-kvllng-

mayster-klas-z-pokrokovimi-foto.html 
5. http://2015rik.pp.ua/1477-kvllng-vtalna-listvka-ruchnoyi-roboti-

mayster-klas-z-pokrokovim-foto.html 
6. http://www.kidmade.com.ua/ukr/catalog/gifts-for-mom-8-march/ 
7. http://novij-rik.pp.ua/3357-naykrasch-podarunki-svoyimi-rukami-do-8-bereznya-dlya-mam-

babus.html 
8. http://svitup.com/svoyimy-rukamy/247-8-bereznya-svoyimy-rukamy.html  
9. http://www.zrobysama.com.ua/?p=16470 
10. http://obawskijdnz.ucoz.ru/index/listivki_ta_virobi_svojimi_rukami_do_8_bereznja/0-209 
11. http://andriana.org.ua/publications/story/ListVki-z-8-bereznya-kvTi-z-gofrovanogo-

paperu.html 
12. http://pozashkillya.ostriv.in.ua/publication/code-559878DA832E3/list-262c43c3f27 
13. http://mamka.info/index.php?topic=61515.165 
14. http://lubov-plus.org.ua/rozvahy/svojimy-rukamy/lystivky-8-bereznya/ 
15. https://vk.com/wall-47417351?own=1&offset=20 
16. http://malakukusya.blogspot.com/2013_02_01_archive.html 
17. http://eurotorg.com.ua/uk/listivki/listivki-z-8-bereznya/listivka-vizitka-8-bereznya-m-mo-

738-detail.html 
18. http://allforchildren.com.ua/index_mama1.htm  
19. http://www.vue.com.ua/dim/vlasnymy-rukamy/221-lystivka-do-8-bereznia-maister-

klas.html 
20. http://porady.altervista.org/porady/robimo-podarunki-do-15436_15436.html 

21.  
 

1. https://www.youtube.com/watch?v=V-SAJ3J5ha4 
2. https://www.youtube.com/watch?v=YAi89naPPTU 
3. https://www.youtube.com/watch?v=FYUjEnxFJBM  
4. https://www.youtube.com/watch?v=yIttJ2wJMDs 
5. https://www.youtube.com/watch?v=GbGXdbPyOlY 
6. https://www.youtube.com/watch?v=liYuS3H6eCA 
7. https://www.youtube.com/watch?v=M41BaiPANyI 
8. https://www.youtube.com/watch?v=3PQ0_Xy7U20 
9. https://www.youtube.com/watch?v=kx_-zC0LIg4 
10. https://www.youtube.com/watch?v=cjsr2LA3ZJI 

Топ-20 сайтів: як виготовити вітальну листівку власноруч  

Топ-10 відео з мережі «YouTube»: 

 

http://pustunchik.ua/ua/treasure/tools/kvity-dlia-mamy
http://2015rik.pp.ua/1476-kvllng-listvka-do-8-bereznya-svoyimi-rukami-z-troyandami-mayster-klas-z-pokrokovim-foto.html
http://2015rik.pp.ua/1476-kvllng-listvka-do-8-bereznya-svoyimi-rukami-z-troyandami-mayster-klas-z-pokrokovim-foto.html
http://2015rik.pp.ua/1395-kvti-v-tehnc-kvllng-aystri-mayster-klas-z-pokrokovimi-foto.html
http://2015rik.pp.ua/1395-kvti-v-tehnc-kvllng-aystri-mayster-klas-z-pokrokovimi-foto.html
http://2015rik.pp.ua/1383-koshik-z-troyandami-v-tehnc-kvllng-mayster-klas-z-pokrokovimi-foto.html
http://2015rik.pp.ua/1383-koshik-z-troyandami-v-tehnc-kvllng-mayster-klas-z-pokrokovimi-foto.html
http://2015rik.pp.ua/1477-kvllng-vtalna-listvka-ruchnoyi-roboti-mayster-klas-z-pokrokovim-foto.html
http://2015rik.pp.ua/1477-kvllng-vtalna-listvka-ruchnoyi-roboti-mayster-klas-z-pokrokovim-foto.html
http://www.kidmade.com.ua/ukr/catalog/gifts-for-mom-8-march/
http://novij-rik.pp.ua/3357-naykrasch-podarunki-svoyimi-rukami-do-8-bereznya-dlya-mam-babus.html
http://novij-rik.pp.ua/3357-naykrasch-podarunki-svoyimi-rukami-do-8-bereznya-dlya-mam-babus.html
http://svitup.com/svoyimy-rukamy/247-8-bereznya-svoyimy-rukamy.html
http://www.zrobysama.com.ua/?p=16470
http://obawskijdnz.ucoz.ru/index/listivki_ta_virobi_svojimi_rukami_do_8_bereznja/0-209
http://andriana.org.ua/publications/story/ListVki-z-8-bereznya-kvTi-z-gofrovanogo-paperu.html
http://andriana.org.ua/publications/story/ListVki-z-8-bereznya-kvTi-z-gofrovanogo-paperu.html
http://pozashkillya.ostriv.in.ua/publication/code-559878DA832E3/list-262c43c3f27
http://mamka.info/index.php?topic=61515.165
http://lubov-plus.org.ua/rozvahy/svojimy-rukamy/lystivky-8-bereznya/
https://vk.com/wall-47417351?own=1&offset=20
http://malakukusya.blogspot.com/2013_02_01_archive.html
http://eurotorg.com.ua/uk/listivki/listivki-z-8-bereznya/listivka-vizitka-8-bereznya-m-mo-738-detail.html
http://eurotorg.com.ua/uk/listivki/listivki-z-8-bereznya/listivka-vizitka-8-bereznya-m-mo-738-detail.html
http://allforchildren.com.ua/index_mama1.htm
http://www.vue.com.ua/dim/vlasnymy-rukamy/221-lystivka-do-8-bereznia-maister-klas.html
http://www.vue.com.ua/dim/vlasnymy-rukamy/221-lystivka-do-8-bereznia-maister-klas.html
http://porady.altervista.org/porady/robimo-podarunki-do-15436_15436.html
https://www.youtube.com/watch?v=V-SAJ3J5ha4
https://www.youtube.com/watch?v=YAi89naPPTU
https://www.youtube.com/watch?v=FYUjEnxFJBM
https://www.youtube.com/watch?v=yIttJ2wJMDs
https://www.youtube.com/watch?v=GbGXdbPyOlY
https://www.youtube.com/watch?v=liYuS3H6eCA
https://www.youtube.com/watch?v=M41BaiPANyI
https://www.youtube.com/watch?v=3PQ0_Xy7U20
https://www.youtube.com/watch?v=kx_-zC0LIg4
https://www.youtube.com/watch?v=cjsr2LA3ZJI
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У 1994 році поріг школи переступив незвичайний вчитель, справжній 
поціновувач танцювальної феєрії…. і з того часу закрутилося. Вже 20 

років Любов Олексіївна Резніченко  радує усіх глядачів своїми 
танцювальними постановками. Протягом 20 років було поставлено 
більше 200 танців, пошито більше 200 костюмів, отримано понад 60 

нагород, випущено у світ 19 танцювальних груп. Що наштовхнуло 
керівника студії на створення колективу, ми зараз і дізнаємося. 

Наталія. Любове Олексіївно, по-перше, вітаємо Вас і Ваше «дітище» - 
студію танцю «Веселку» - з 20-річним ювілеєм! І відразу ж запитуємо: 
що для Вас сьогодні означає студія танцю «Веселка»? 
Любов Олексіївна. Це моє життя! Навіть не уявляю, що я буду 
робити, коли піду на пенсію. Разом із дітьми ми створюємо вир 

танцювальних етюдів і це наповнює моє життя чарівною мелодією музики. 
Н. Звідки виникла ідея ТАК назвати колектив? 
Л.О. У нашому колективі одні дівчата. За народними традиціями, у давнину, коли в сім’ї 
народжувалася дівчинка, то на вікні малювали веселку, ось так і ми назвали наш колектив… 
Н. У Вас уже досить великий досвід роботи. Розкажіть трішки, звідки починали свою 
діяльність і чому саме сьома школа стала Вашим «професійним пристанищем»? 
Л.О. Напевно, життя так складається… взагалі я мала влаштовуватись на роботу у двадцяту 
школу, але, як кажуть, життя веде туди, де буде добре, ось так і привела мене доля до 7 
школи. Місце роботи до цього змінювала часто, чоловік військовий, тому доводилось 
постійно змінювати місце проживання. Працювала у першій спортивній школі на кафедрі 
художньої гімнастики. Також довелося працювати і хореографом у Iрини Iванiвни Дерюгiної. 
А останні 20 років працюю у нашій школі і дуже рада цьому. 
Н. Що найважче у роботі керівника студії танцю? 
Л.О. Пошиття костюмів – це забирає весь вільний час.  
Н. А що найцікавіше в роботі? Який найяскравіший момент пригадується за всі роки роботи? 
Л.О. Постановки танцювальних номерів – і що в результаті виходить. Найяскравіші моменти 
– коли виступають діти, саме тоді отримуєш найбільше задоволення від зробленого. 
Н. Не жалкуєте, що саме так склалася Ваша «професійна доля»? 
Л.О. Ніколи не жалкувала. Жодного разу навіть у думках такого не було. 
Н. Любов Олексіївна, ваші побажання великому колективу студії танцю і, можливо, якісь 
професійні настанови… 
Л.О. Любити танець, адже саме це буде надалі приносити задоволення, і більше 
трудолюбивості. Бо якщо робити щось без душі – то задоволення воно ніколи не принесе. 
Н. Знаємо, що скоро розпочинається міський конкурс «Україна – єдина країна». Чим порадуєте 
і вразите нас цьогоріч? Як взагалі йде підготовка до конкурсу?  
Л.О. Робота кипить наповну, дошиваємо костюми, оздоблюємо їх, доопрацьовуємо рухи. 
Судді – наші глядачі, тому їм буде видніше: порадуємо ми їх чи ні, а от першими наші 
постановки побачать вчителі на концерті, присвяченому 8 Березня у стінах рідної школи. 
Н. Тоді ми тримаємо за усіх вас кулачки і чекаємо з перемогами! 
Так склалося, що ми з Вами спілкуємося ще й у переддень жіночого свята. Тож не можемо не 
запитати: що є запорукою успіху ЖІНКИ? 
Л.О. Наполегливість і підтримка рідних та близьких. 
Н. Тож щиро дякуємо за інтерв»ю і щиро зичимо Вашому великому творчому колективу нових 
перемог і натхнення! 
 

ВІТАЄМО ЮВІЛЯРІВ! 
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Голос із минулого…. 
- Які найяскравіші спогади вам залишила участь у 

танцювальному колективі? 

- Що «Веселка» дала у житті? 

- Ваші побажання молодшому поколінню та його 
керівнику. 

Наталія. 2002 рік. Сама підготовка до виступів. Та 
підтримка, яку ми давали один одному. Радість за наші перемоги – це незрівнянно. Приносило 
задоволення створення костюмів власноруч, ми самі їх кроїли, самі шили, зараз дітям все 
робить мама Люба, дай Бог, щоб вони це цінували, бо це неймовірний труд, який забирає безліч 
часу. Саме участь у студії дала мені впевненість у собі і навчила, як себе поводити на сцені.  
Ірина. 2003 рік. Такі питання викликають тільки 
посмішку, тільки найщиріші і найпозитивніші емоції. 
Згадуються тренувальні заняття, на яких вивчався новий 
танок, насправді це кропітка праця, в якій ми були як одне 
ціле з безліччю ідей. А найяскравіший спогад - це, звичайно ж, 
час, проведений в танцювальному залі за пошиттям 
концертних костюмів. Неймовірним є щось в цьому місці, що 
притягувало нас, немов магніт... Танцювальний колектив 
"Веселка" - це добра і дружня атмосфера. «Веселка» 
виховала з нас справжніх творчих особистостей. Дала 
добру путівку в життя. 
Ірина. 2003 рік. Найяскравіші спогади - це, безперечно, змагання та перемоги. Особливо наше 
1 місце в обласному щорічному конкурсі в останній рік перед випуском. «Веселка» дала мені 
прагнення до самовдосконалення. Бажаю усім учасникам насолоджуватися кожною 
хвилиною, проведеною у залі - тренуваннями, конкурсами, новими постановками.  А мамі Любі 
- подальшого творчого натхнення та міцного здоров`я, щоб якнайдовше радувати оточуючих 
талановитими виступами "Веселки". 
Анастасія. 2009 рік.  Взагалі участь у танцювальному колективі "Веселка" була одним із 
найголовніших та найприємніших спогадів у шкільному житті! Цілих 9 років мені пощастило 
бути частинкою дружнього та веселого колективу. Також пам'ятається, як ми з дівчатами 
любили з'їсти чогось солоденького перед самим виступом, а 
Любов Олексіївна завжди сварила. І взагалі Любов Олексіївна 
частенько любила нагримати на нас, бо ми то на репетиціях 
невчасно сміялися, то ще щось могли витворити, але кожне 
тренування, кожна зустріч із нашим вчителем була проведена 
з такою любов'ю, адже наш хореограф – то наша друга мама, 
наша мама Люба. Участь у студії танцю навчила дисципліні, 
відповідальності, вмінню працювати в колективі та, 
незважаючи ні на що, йти до перемоги! Завжди пам'ятаю 
слова Любов Олексїївни: "Дівчата, навіть якщо музика перестане грати чи сцена під ногами 

провалиться, - не зупиняйтесь, танцюйте!" Вам, наша мама 
Люба, бажаю неймовірного здоров'я, сил та наснаги у своїй 
справі. Ви – наш приклад справжньої жінки, у будь-якому віці 
молодої та гармонійної! Ми Вас дуже любимо і сумуємо!  

Бажаємо колективу перемог! Мамуля, а Вам терпіння, 
сили та творчих успіхів. Ми завжди будемо Вас любити 

за все те, чому нас навчили! 
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Українець І.К. 

«Патріот» відбувся! 
12 лютого відбувся Всеукраїнський 

конкурс «ПАТРІОТ – 2015». У ньому взяло 
участь 17 учнів 2-10 класів нашої школи. 

На виконання конкурсних завдань 
відводилася 1 год. 15 хв. Завдання були 
не з легких, але всі учасники закінчили їх 
виконання вчасно. 

 2 березня правильні відповіді на 
конкурсні завдання можна вже знайти на 
сайті http://uclever.com/, а офіційні 
результати  конкурсу будуть надіслані 
до 25 травня 2015 року координатору 
конкурсу Українець І.К. 

 Що ж, з нетерпінням очікуватимемо 
якнайкращих результатів! 

            ************************ 
Шкільний парламент вшанував 

пам’ять Героїв Небесної сотні… 
20 лютого, у річницю відзначення Дня 

Героїв Небесної Сотні учні, члени 
шкільного парламенту, вшанували 
пам’ять усіх загиблих Героїв, які полягли 
у важких сутичках на Інститутській у м. 
Києві рік тому. Неначе все було зовсім 
недавно, а вже промайнув цілий рік. Ми 
завжди будемо пам’ятати події Майдану, 
Революції Гідності, тих людей, які 
намагалися змінити наше життя, і вони 
його змінили… Принаймі зрушили з 
місця…   

 Біля пам’ятної стели учні поклали 
квіти та, схиливши голови, вкотре 
згадали ті страшні події, які відбували в 
нашій державі… 

**************************** 
Шкільне самоврядування у «Lucky 

Strike» 
20 лютого шкільний парламент провів 

друге неформальне засідання… Щоб 
більше згуртуватись, активісти 
зібрались у неформальній обстановці у 
торгівельному центі «Любава» у Боулінг 
клубі «Lucky Strike». 

 
Супроводжувала дітей під час походу 

педагог-організатор школи Пожарська 
Н.А.: «Мені було дуже цікаво спостерігати 
за дітьми, вони кожен по-своєму 
реагували на влучний або не дуже 
влучний кидок. Гадаю, що такі зустрічі 
допоможуть дітям бути більш 
згуртованими, бо робота є робота, а 
відпочивати потрібно так, щоб це 
приносило задоволення». 

********************************* 
Додаток для Android-смартфонів 

Вийшла нова версія додатку для 
Android. 

Переглянути нові функції та 
завантажити додаток можна за 
посиланням http://school7.ck.ua/dodatok-
dlya-android-smartfoniv.html  

******************************** 
10-Ф у волонтерському таборі 

21 лютого учні 10-ф класу відвідали 
волонтерський табір у м.Золотоноша. 
Програма табору була дуже насиченою 
та цікавою. Учні переглянули фільми про 
життя бійців в зоні АТО, написали листи 
воїнам та взяли участь у плетінні 
патріотичних браслетів. Крім того, всі 
учасники табору займалися пакуванням 
подарунків для солдатів, в які вони 
також поклали частинку своєї любові – 
браслетик та лист. А сюрпризним 
моментом для учнів стала  стрільба з 
пневматичної зброї. І, як виявилося, 
серед наших старшокласників є справжні 
снайпери! 

 Нашим учням дуже не хотілося 
покидати волонтерський табір, адже 
вони знайшла там нових друзів, зробили 
корисну справу, а ще отримали на 
пам»ять спільне фото. Висновком цього 
дня стало те, що можна робити добро та 
одночасно отримувати від цього велике 
задоволення та море позитивних емоцій! 

 
                                   

ШКІЛЬНІ НОВИНИ 

http://school7.ck.ua/dodatok-dlya-android-smartfoniv.html
http://school7.ck.ua/dodatok-dlya-android-smartfoniv.html
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Гарний відпочинок у 9-М класі! 
Гра в боулінг отримала заслужену 

популярність серед молоді Черкас,  
ставши розвагою для людей різних 
професій, статей, віку та соціального 
статусу.  Полюбилася ця гра і дітям 
нашої школи, тому  23 лютого учні 9М 
класу,  засидівшися вдома на 
канікулах, вирішили розважиться і 
відвідали боулінг-клуб «Lucky Strike». 
Вони дружно і  весело провели час в 
клубі, організували дружнє змагання 
серед однокласників  і просто 
відпочили, отримавши заряд 
бадьорості, відволіклися від 
повсякденних побутових і навчальних 
проблем…  

Тож відпочинок удався на славу!!! 
 
Зоряне небо захоплювало учнів  

9-М та 7-А класів… 
Завжди людину захоплювало 

зоряне небо. Учні 9М та 7А класів з 
радістю відвідали Черкаський 
планетарій, де подорожували 
зірковим небом і з’ясовували історію 
походження назв сузір’їв зоряного 
неба. Подорож виявилася дуже 
цікавою. Відвідувачі щиро вдячні 
працівникам планетарію за цікаву 
лекцію та можливість ближче 
ознайомитися із загадковою безоднею 
космосу.  

Подорож зоряним небом для наших 
учнів була дуже пізнавальною та 
захоплюючою! 

 
11-М у боулінгу… 

 
Під час тривалих зимових канікул 

старшокласники зібралися разом та 
повеселились. 11-М дуже захопився 
грою у боулінг, тому це дійство 
тривало більше двох годин. Були 
виявлені учні, які дуже навіть непогані 
у «катанні шарів та збиванні кеглів». 
Під час гри старшокласники ділилися 
враженнями від канікул, пили 
коктейлі та смачно обідали.  

Після боулінгу 11 клас вирушив на 
прогулянку містом. Заздалегідь 
домовившись із оператором, вони 
зняли відео для свого випускного 
фільму. Зимові пейзажі захопили 
учнів, тому школярі ще й влаштували 
собі фотосесію. 

На те вони й канікули, щоб 
проводити час весело! 

 
5-ті класи вивчали «Легенди про 

сузір’я» 

 
Учні 5-А та 5-Б класів на чолі з 

класними керівниками Кумечко Л.П. 
та Єрохіною О.О. відвідали Черкаський 
планетарій. 

Лекція «Легенди про сузір’я» 
виявилася змістовною та цікавою. 
Діти пригадали не тільки ті сузір’я, які 
вивчали в курсі природознавтсва 5 
класу, а й познайомилися з сузір’ями, 
які добре видно на нашому небосхилі 
протягом року. 

 

ЗИМОВИЙ КАЛЕЙДОСКОП 
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ПРИВІТ ІЗ ЗОНИ АТО 

Протягом цього навчального року 
учні, батьки та вчителі школи 
допомагають нашим бійцям у зоні 
АТО. Проводиться волонтерська 
робота зі збору продуктів харчування, 
медикаментів, теплого одягу, засобів 
гігієни та інших таких необхідних для 
них речей. Протягом місяця учні 
школи в позаурочний час плели 
маскувальну сітку, яку волонтерами 
передали нашим хлопцям на схід. 
Разом із нею було передано і машинку 
для підстригання волосся, яку 
придбано на кошти, вилучені з 
благодійної ярмарки. Разом із усіма 

цими необхідними речами дітлахи щоразу 
передавали воїнам малюнки, сувеніри та листи 
підтримки.  

Дуже приємно, коли із зони бойових дій 
приходять відповіді, адже малеча їх дуже чекає, бо 
тоді дітлахи знають, що все ними виготовлене 
доходить до рук наших Захисників.  

Ось фотозвіт із передової, на якому поробки 
наших дітей тримають справжні Герої-Захисники! 

Повертайтеся живими, наші віддані патріоти! 
Діти та і вся Україна чекає на Вас!  Ви – наші 
ГЕРОЇ!!! Молимося за Вас!!! 

Слава Україні! Героям слава!!! 

  
Черкаські волонтери-«павучки» 

терміново просять тканину зеленого, 
оливкового, чорного, темно-сірого, 
хакі кольорів. 

 «У нас є бажання допомогти, у нас є 
досвід, що дозволяє тримати темп і 
золоті ручки наших павучків, у нас є цілих 
9 філій по місту, готових самовіддано 
працювати для якнайшвидшої Перемоги 
та миру. Але у нас майже немає 
матеріалу». 

«Якщо у вас немає, запитайте сусідів, 
знайомих, співробітників. Знаєте 
контакти, де можна взяти (швейне 
виробництво, наприклад), маякуйте, 
будемо домовлятися. Друзі, виручайте! 
Замовлень – купа. Це означає, що там 
нашу сітку чекають! Не маємо права 
підвести…» 

Адреси філій можна знайти на 
нашому сайті: 
http://school7.ck.ua/volonteram-
potribna-tkanina.html 

ДОБРО ПОЧИНАЄТЬСЯ З ТЕБЕ… 
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Відповідно до Указу Президента 
України від 11.02.2015 №69/205 «Про 

вшанування подвигу учасників 
Революції гідності та увічнення 

пам’яті Героїв Небесної Сотні» щорічно 
20 лютого 2015 року в Україні 

відзначатиметься  
День Героїв Небесної Сотні. 

 
20 лютого ми вшановуємо подвиг учасників 

Революції Гідності та віддаємо данину пам’яті Героям Небесної Сотні… тим, хто почав 
змінювати цю країну! Президент України Петро Порошенко підписав відповідний указ. 
Документом встановлено щорічне відзначення 20 лютого Дня Героїв Небесної Сотні – 
«на знак вшанування відваги, сили духу і стійкості громадян, які віддали своє життя під 
час Революції гідності (листопад 2013 року — лютий 2014 року), захищаючи ідеали 
демократії, відстоюючи права і свободи людини, європейське майбутнє України». 

Мільйони українців, багато і наших 
земляків, були активними учасниками 
Революції Гідності. Більшість із них і нині 
бере участь у АТО, захищаючи країну, та 
займаються волонтерством. Сьогодні, у 
День Героїв Небесної Сотні, і завжди ми 
пам’ятатимемо про наших земляків, усіх 
щирих українців, бійців Небесної Сотні, 
Героїв України. Про всіх знайомих і 
незнайомих, всіх тих, хто виконав свій 
обов’язок перед народом і країною… Нехай мир і спокій панує завжди на рідній землі, 
нехай вона процвітає і розвивається!А події минулого року і сьогоднішнього дня, які, 
сподіваємося, матимуть щасливий фінал, ніколи більше не повторяться! Слава Україні!!! 

 

А сотню вже зустріли небеса.. 

Летіли легко, хоч Майдан ридав… 

I з кров'ю перемішана сльоза.... 

А батько сина ще не відпускав... 

Й заплакав Бог, побачивши загін. 

Спереду – сотник, молодий, вродливий 

І юний хлопчик в касці голубій, 

І вчитель літній-сивий-сивий.. 

І рани їхні вже не їм болять.. 
 

 

ГЕРОЇ НЕ ВМИРАЮТЬ!!! 
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Знайомтеся!!! Дереза Дарина, учениця 10ф класу. Навчається у нашій 

школі з першого класу. За час навчання неодноразово брала участь у 
конкурсах міського та обласного рівнів, де отримувала гарні 
результати. Цього року брала участь у шкільних та міських 
олімпіадах, конференції та посіла ІІІ місце у міському етапі Малої 
академії наук, є претенденткою на «Золоту медаль»… 

Вікторія.  Привіт, Дашо!  Ти сьогодні дебютуєш у газетній рубриці «Наші 
зірочки», тож маєш себе представити якнайкраще. Отож минулого випуску 
у рубриці «Наші перемоги» твоє прізвище прозвучало двічі. Давай більше  про 
це поговоримо. Які досягнення та  перемоги маєш цього навчального року в 
навчанні і взагалі за роки навчання в школі? 

Даша.  Я багато разів брала участь у різноманітних олімпіадах та конкурсах, і неодноразово 
займала призові місця. і саме це дає поштовх для мого подальшого розвитку. 

Олександр. Якими успіхами пишаєшся поза уроками? 
Д. Поза уроками я займалася спортивною гімнастикою, а зараз танцями у напрямку Contemp. Наш 

колектив неодноразово перемагав на міських та обласних конкурсах. 
В.  Який конкурс чи олімпіада запам’ятався найбільше і чим? 
Д.  Запам’ятався фізичний конкурс «Левеня», а саме те, що я досягла найвищого рівня, адже я на 

перемогу в ньому навіть не сподівалась.  
О. Яка навчальна дисципліни тобі найлегше дається? Що є найважчим?  Хто, можливо, допомагає у 

навчанні? 
Д. Найбільше я люблю українську мову та правознавство, а найважчим предметом є хімія. 

Допомагають у навчанні батьки, бабуся та Іnternet. 
В.  Розкажи трохи про власні захоплення? Чим займаєшся на дозвіллі? Якими рецептами успіху 

можеш поділитися з однолітками та молодшими школярами? 
Д. Коли є вільний час, я спілкуюся з друзями. Це може відбуватися або в інтернеті, або наживо. 

Рецепт гарного навчання: регулярне навчання, не пропускати навчальні заняття, ставити цілі та 
досягати їх. 

О.  Аж 10 років у стінах 7 школи! Уже майже на порозі дорослого самостійного 
життя. Чи відчуваєш відповідальність, що лежить на твоїх плечах? Чим мрієш 
займатися у дорослому житті? 

Д.  Відповідальність відчуваю, а в майбутньому мрію стати юристом та здобути 
вищу освіту у Львові або Тернополі. 

В. Хто для тебе є взірцем успішної людини? Чому?  
Даша. Взірцем в школі для мене є мій класний керівник – Фесун С.Є., тому що 

вона допомагає розвиватися у різних напрямках. Вдома моїм прикладом для 
наслідування є мама. Вона не зупиняється на досягнутому. Завжди оптимістично 
налаштовує інших своїм прикладом. З самого малечку вона мій головний взірець! 

О.  Які якості цінуєш у людині найбільше? Що засуджуєш? 
Д. Найбільш ціную чесність, порядність, відповідальність. Засуджую лицемірство 

та підступність. 
В.  Що би хотіла змінити у собі?  
Д. В собі я хочу змінити багато рис, а найбільше невпевненість на самовпевненість.  
О.  Чого хочеться ще навчитися? Які вершини тобі ще не підкорилися? 
Д. Планую спробувати себе у модельному житті. Не підкореною на цей час вершиною для мене є 

стати взірцем для молодшої сестри, вона ще мала та несерйозно ставиться до цього, але я 
сподіваюся, що вона оцінить мої старання в майбутньому. 

В.  Ти – справжній молодець, відповідальна і самостійна особистість, чарівна леді! Ми бажаємо тобі 
звершення мрій та нових перемог на життєвому шляху. І насамкінець: твої побажання усій жіночо-
дівчачій частині школи у переддень 8 Березня…    

Д. Бажаю всім зберігати ніжність, жіночність, та тепло сердець дарувати оточуючим.  

НАШІ «ЗІРОЧКИ» 
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1 березня – свято приходу весни. Всесвітній день цивільної 
оборони. Всесвітній день котів. Всесвітній день дитячого 
телебачення і радіомовлення. 
3 березня – Всесвітній день письменника. Міжнародний день 
охорони здоров'я вуха і слуху. Всесвітній день дикої природи. 
6 березня – Всесвітній день дантиста. Верховна Рада 
затвердила Державний гімн України. 2003 року Верховна Рада 
прийняла Закон «Про Державний гімн України», згідно з яким 
головною піснею країни стала композиція «Ще не вмерла України 
і слава, і воля». 
8 березня – Міжнародний жіночий день. 

9 березня – Всесвітній день діджея. День Співдружності націй. Народився Тарас 
Григорович Шевченко. 

    10 березня – помер Т.Шевченко. 
12 березня – Всесвітній день проти кіберцензури. 2008 року вперше відзначався 

Всесвітній день проти кіберцензури. Цей день був встановлений за ініціативою неурядових 
організацій «Репортери без кордонів» і «Міжнародна амністія». 

13 березня – Всесвітній день сну. 
14 березня – День землевпорядника України. Міжнародний день річок. Міжнародний 

день числа «Пі». Це досить оригінальне свято відзначають з 1988 року. Придумали його 
співробітники науково-популярного музею в Сан-Франциско. Числовий вираз числа "Пі" 
нескінченний, але його прийнято приймати за 3,14 ... Саме тому датою для святкування 
Міжнародного дня числа «Пі» був обраний 3 місяць і його 14 день. Також дане свято 
збігається з днем народження видатного вченого Альберта Ейнштейна. Фахівці 
стверджують, що математичні розрахунки з використанням числа «Пі» проводилися ще при 
будівництві Вавилонської вежі. Але стародавні майстри недостатньо точно прорахували 
пропорції при будівництві, тому проект так і не був вдало завершений. 

15 березня – Всесвітній день захисту прав споживачів.  День працівників ЖКГ 
України. 

17 березня –  День святого Патріка — покровителя Ірландії, який приніс на цей острів 
християнство і вигнав змій. 

19 березня – народилися Ліна Костенко (85 років) і Максим Рильський (120 років). 
20 березня - Міжнародний день астрології. 
21 березня – Міжнародний день Навруз — це своєрідний Новий рік, який відзначається в 

євразійських державах. Цей день є символом весни і тепла, оскільки він повідомляє всьому 
світу про чергове оновлення природи. Всесвітній день поезії. 

22 березня – Всесвітній день водних ресурсів. 
29 березня – Створений рецепт кока-коли. Фармацевт за освітою та 

військовослужбовець за професією Джон Пембертон намагався створити засіб від головного 
болю. Дотримуючись своєї інтуїції, він зварив сироп з листя дерева кока, цукру і кофеїну. 
Напій карамельного кольору, як виявилося, мав стимулюючі властивості. Крім того, він був 
дуже смачним. Чоловік почав продавати свій сироп в аптечній мережі. Потім до сиропу 
додали газовану воду. І вже цей варіант напою з назвою «Кока-Кола» став шалено 
популярним. Згодом у напій додали «бальзам крові рослин» і запакували в металеву тару. 31 
січня 1893 року в США був офіційно зареєстрований товарний знак «Кока-Кола».  

31 березня – 1889рік –  у  Парижі відбулося урочисте відкриття Ейфелевої вежі (висота -  
300 метрів). Після відкриття вона протягом 40 років була найвищою у світі.  

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ… 
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Цього року виповнюється 201-а річниця від дня народження видатного Кобзаря – Тараса Григоровича 
Шевченка. І сьогодні ми поговоримо про жінок у житті митця… 

Хіба міг модний столичний художник, епатажний поет, завсідник припортових петербурзьких 
трактирів, поціновувач театральних вистав, бажаний гість на балах та в аристократичних салонах 

Тарас Григорович Шевченко не любити жінок? І хіба можна було такого його не любити? 

Втрачене кохання 
Перший поцілунок Шевченка вийшов трохи гірким через сльози. Малий кріпачок саме 

переживав свою чергову підліткову депресію, сховавшись від усіх на пасовиську за 
Кирилівкою. Рано осиротілий Тарас жалів себе, почуваючись особливо покинутим тут, на 
самоті, з самими тільки вівцями. І раптом прийшла вона – така сама, як він, мала пастушка… 
Спогад про той поцілунок, яким висушила його сльози Оксана, згодом з’явився в одній із 

рідкісних ліричних поезій Шевченка. 
 Оксанка Коваленко була на три роки молодшою від Тараса і мешкала по 

сусідству. Їхні матері, дивлячись на забави своїх дітей, гадали, що ті колись 
одружаться. Але дитяча симпатія та підліткова закоханість не переросли у 
справжнє і глибоке почуття. Забракло часу. 15-річний "козачок" Тарас у валці 
свого пана Павла Енгельгардта мусів поїхати до Вільна. Розлука була 
несподівана і довга. Тож своє перше кохання Тарасові залишалося тільки 
згадувати і малювати. 

…Оксана Коваленко не стала дівувати, чекаючи повернення додому свого 
Тараса. Зрештою, до Кирилівки Шевченко приїхав знову аж через чотирнадцять років – уже 
як вільна людина, здібний столичний художник та поет. На той час Оксана уже три роки 
була одруженою і бавила двох доньок, народжених від кріпака з Педиківки К.Сороки. 

Тарас не надто переймався втраченим коханням. Життя тільки починалося, а він був уже 
відомим автором скандальних поезій та вдатним портретистом. Його столичні знайомства 
відкривали йому двері на бали та прийоми, які влаштовували в Україні провінційні 
аристократи. 

Нерозділене кохання 
 На одному з таких балів у 80-річної поміщиці Тетяни Густавівни 

Волховської в селі Мойсівці Шевченко познайомився з дружиною 
відставного полковника Ганною Закревською та племінницею декабриста 
Рєпніна  княжною Варварою. Виник химерний любовний трикутник, 
врівноважити який не зумів би найдотепніший "піфагор". 

21-річна пані полковникова пробудила у Тарасові чуттєві порухи серця. 
І коли полковник Закревський запросив молодого художника до свого 
помістя в Березову Рудку, щоб той намалював портрети його сімейства, Шевченко з охотою 
погодився. Тарас малював родину Закревських неквапливо, щоб довше бути поруч із 

"Ганною вродливою", як згодом він назвав свою кохану в одному із віршів. 
Ще один тимчасовий притулок у той час Шевченко знайшов у Варвари 

Рєпніної в містечку Яготині. Княжна ще на тому балу у старої Волховської 
загорілася несподіваним  коханням до поета і запропонувала йому пожити у 
своєму помісті. Проте вона була на шість років старшою від Тараса, і той 
радше сприймав її як свою опікунку, а не коханку. А княжна натомість своїх 
почуттів не приховувала. Зізнавалася у коханні до Шевченка в листах. 
Подарувала йому власноруч сплетений шалик. Навзаєм він подарував їй свій 

ТРОЯНДИ ШЕВЧЕНКОВОЇ ЛЮБОВІ 
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автопортрет. У Яготині Тарас прожив десь із півроку, а потім знову повернувся до 
Петербурга. 

…Уже на засланні побритий у солдати Шевченко згадував про Закревську, присвятивши їй 
вірша "Якби зострілися ми знову". Але зустрітися зі своєю пасією йому більше не довелося, 
вона померла у 35-річному віці саме того року, коли поет отримав звільнення від 10-річної 
солдатчини. А от з Варварою Рєпніною вдруге він таки побачився – через п’ятнадцять років 
після першої зустрічі, перебуваючи проїздом у Москві, коли повертався із заслання. Але 50-
річна дама не змогла пробудити в ньому ніжних почуттів. 

Кохання без взаємності 
 Десять років солдатського побуту остаточно скалічили особисте життя поета. Замість 

вишуканого товариства він мав компанію п’яних офіцерів, замість вродливих панянок його 
оточували замурзані казашки. Шевченку минав 44-ий рік, коли новий імператор підписав 
указ про помилування, а він уже почувався страшенно старим чоловіком. Тарас ще й 
відпустив собі кошлату бороду, з якою справді скидався на старезного діда.  

Повертаючись до Петербурга, Шевченко на декілька місяців зависнув у Нижньому 
Новгороді. І тут сповна відчув свою популярність. Жіночки з місцевого 
бомонду навперебій замовляли йому свої портрети, а художник оцінював 
їх прискіпливим оком. 

 Але спраглий кохання поет таки знайшов у Нижньому Новгороді 
дівчину своїх мрій. Вперше він побачив її на театральній сцені 13 жовтня 
1857 року. 16-річна актрисочка Катя Піунова здавалася йому ідеалом 
жіночої вроди. 

Молода актриса виявилася надто невдячною Шевченку за всю, скупану 
в любові, допомогу, а може, просто не наважилася пов’язати своє життя з модним, але 
скандально відомим художником, який майже на тридцять років був старшим від неї. 
Врешті з 25-річним актором Максиміліаном Шмідтгофом вона переїхала у Казань, де й 
одружилися з ним. 

Переживши гіркоту нерозділеного кохання, Шевченко продовжував пошуки молодої 
дружини у Петербурзі. Він мріяв придбати ґрунт біля Канева, збудувати хату з комірчиною-
робітнею і жити разом з вірною дружиною. "Без жінки і над самісіньким Дніпром, і в новій 
великій хаті, і з тобою, мій друже-брате, я буду на самоті, я буду одинокий", – писав 46-
річний Тарас у листі до свого троюрідного брата Варфоломія Шевченка за рік до своєї 
смерті. 

До речі, однією з претенденток на шлюб із поетом була наймичка Варфоломія, Харита 
Довгополенко. Але 19-річна селянка вважала Тараса занадто великим паном і через те не 

погодилася на шлюб. 
Останнім коханням поета була ще одна молода, 19-річна дівчина – 

Лукерія Полусмак, яка наймитувала в Петербурзі. Простакувату дівчину 
Тарас зваблював дорогими подарунками. Але крутійка не захотіла залишати 
столичного життя і переїжджати в Україну, щоб жити у селі. Вона покинула 
поета і вийшла заміж за перукаря Яковлєва. 

Лише в 1904 році, по смерті свого пиячка-чоловіка, Лукерія Яковлєва-
Полусмак, залишивши дітей в Петербурзі, приїхала до Канева і щодня приходила на могилу 
Шевченка. 

Відвідуючи меморіал, у книзі відгуків одного разу вона залишила розпачливий запис: «…. 
травня 1905 року приїхала твоя Ликера, твоя люба, мій друже. Подивись, подивись на 
мене, як я каюсь…". Але було вже запізно. Прикро, але справжня народна слава і жіноча 
любов прийшли до Тараса Шевченка тільки після його смерті. 

За матеріалами газети "Галицький Кореспондент" та malakava.com.ua 
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Ліна Василівна Костенко народилася 19 березня 1930 року в місті 
Ржищеві на Київщині. Батьки майбутньої поетеси вчителювали й з 
ранніх літ прищеплювали дитині високі моральні, етичні та естетичні 
смаки. На все життя Ліна перед собою мала приклад батька - Василя 
Костенка, поліглота-самородка (знав 12 мов), педагога від Бога. 

  Коли Ліні виповнилося 6 років, сім'я переїхала до Києва. Звідси однієї 
страшної доби й вхопив "чорний ворон" батька на цілих десять років. 
Маленька Ліна тоді ще й не уявляла, що таке бути дочкою "ворога 
народу"… 

А потім була війна. Евакуація. Страшні, "сумні біженські мандри". Психологи вважають, що 
випробувані катастрофами й катаклізмами діти надто швидко дорослішають, навіть у ранньому чи 
підлітковому віці вже мають очі збагачених багатолітнім досвідом сивих поважних старців. Війну 
маленька Ліна сприймала саме такими очима… 

У 16 літ юна поетеса вже мала перші публікації, отже, образно кажучи, заговорила зі своїм народом 
дійсно у віці молодого Рильського і Тичини.  

     Після закінчення середньої школи Ліна вступила до Київського педагогічного інституту, але цей 
заклад поклонінням "сонцеподібному" вождеві швидко відбив бажання вчитися далі. Ліна покинула 
педагогічний вуз і подала документи в Московський літературний інститут імені М.Горького - як 
тоді підкреслювали, кузню талантів усього СРСР. Дипломною роботою Ліни Костенко стала чесна і 
глибоко громадянська збірка віршів "Проміння землі". 

  На початку шістдесятих років у літературу стрімко ввійшли Микола Вінграновський та Іван Драч, 
їхньою "хресною мамою" стала "Літературна Україна", помістивши вагомі добірки. Ліна Костенко на 
той час уже мала дві книжки, готувала третю - "Мандрівки серця". Тоді система пильнувала, щоб 
неугодні не ставали відомими. Правду писати забороняли! 

Вихід збірки спочатку затримали, потім спробували авторку умовити щось поміняти, щось 
викинути, щось дописати на замовлення. Не вийшло. Ліна затялася не на життя, а на смерть! 
Здавалось би, проблема з виданням, ввімкнене "червоне світло" мали б заставити авторку опальної, 
замордованої живцем книги бути хоч трохи обережнішою. Де там! У 1972 році Ліна подала нову 
збірку - "Княжа гора". І знову - безкомпромісну, і знову - чесну, і знову - високохудожню. А ці три риси 
вже розцінювалися як злочин проти системи! 
   Збірку «Зоряний інтеграл» заборонили цензурою. Однак письменницю не арештували… 

 Вона продовжувала писати і згодом, у 1977р, знову друкувалися твори. 
 Отримала Державну премію України ім. Шевченка, премію фундації Антоновичів, премію 

Франчески Петрарки та медаль Святого Володимира. Стала лауреатом Міжнародної літературно-
мистецької премії ім. Теліги, професором Києво-Могилянська академії. У 90-х роках перестала брати 
участь у громадському житті, відмовилася від звання Героя України. Лише в період «помаранчевої 
революції» у 2004р. на деякий час повернулась до громадського життя. 

 Творчість: 
 -         збірка «Проміння землі» (1957р.) 
 -         збірка «Вітрила» (1958р.) 
 -         збірка «Мандрівка серця» (1961р.) 
 -         збірка «Зоряний інтеграл» 
 -         збірка «Княжа гора» 
 -         збірка «Над вічними берегами вічної ріки» (1977р.) 
 -         роман «Маруся Чурай» 
 -         збірка «Неповторність» (1980р.) 
 -         збірка «Сад нетанучих скульптур» (1987р.) 
 -         збірка «Вибране» (1989р.) 
 -         роман «Записка українського самашедшого» (2011р.)  
 -         збірка «Річка Геракліта» (2011р.) 
 -         збірка «Мадонна перехресть» (2012р.) 

ЛІНА КОСТЕНКО - 85 
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Найкраще про поета скажуть його вірші. У Ліни Костенко вони прості, однак по-
життєвому прозаїчні. Тож слово Поетесі… 

 
Подаруй мені, доле, у вікнах березу.  
Хай спочине душа в оберегах беріз.  
Я прийшла у цей світ, щоб пройти 

обережно,  
Не завдавши нікому ні смутку, ні сліз. 
А натомість я мушу. Усе щось я мушу.  
Бог посіяв мене у жорстокі ґрунти.  
Тут не можна пройти, не поранивши 

душу.  
Тут свобода не сходить, тут сходять 

хрести. 
***** 

Ти  знов  прийшла,  моя  печальна  музо. 
 Не  бійся,  я не  покладаю  рук. 
 Пливе  над  світом  осінь,  як  медуза, 
 і  мокре  листя  падає  на  брук. 
 А  ти  прийшла  в  легесеньких  

сандаликах, 
 твій  плащик  ледь  прип'ятий  на  плечі. 
 О,  як  ти  йшла  в  таку  негоду,  здалеку, 
 така  одна-однісінька  вночі! 
 Ти  де  була,  у  Всесвіті  чи  в  Спарті? 
 Яким  вікам  світилася  вві  млі? 
 І  по  якій  несповідимій  карті 
 знаходиш  ти  поетів  на  землі? 
 Ти  їм  диктуєш  долю,  а  не  вірші. 
 Твоє  чоло  шляхетне  і  ясне. 
 Поети  ж  є  і  кращі,  й  щасливіші. 
 Спасибі,  що  ти  вибрала  мене. 

***** 
Усе змінилось. Люди і часи. 
 Двадцятий вік уже за перелазом. 
 Глобальне людство хоче ковбаси, 
 а вже вона з нуклідами і сказом. 
 
 Упала тінь на батьківські гроби. 
 Вже й чорт гидує купувати душі. 
 В лісах тремтять налякані гриби. 
 З дерев стрибають підозрілі груші. 
 
 Епоха зашморгнулась, як Дункан. 
 Спиніться, люди. Хоч поставте кому. 
 Поезія потрібна дивакам. 
 Поети не потрібні вже нікому. 

***** 
Цей дощ — як душ. Цей день такий 

ласкавий. 
Сади цвітуть. В березах бродить сік. 
Це солов’їна опера, Ла Скала! 
Чорнобиль. Зона. Двадцять перший вік. 
 

Тут по дворах стоїть бузкова повінь. 
Тут ті бузки проламують тини. 
Тут щука йде, немов підводний човен, 
і прилітають гуси щовесни. 
 
Але кленочки проросли крізь ґанки. 
Жив-був народ над Прип’яттю — і зник. 
В Рудому лісі виросли поганки, 
і ходить Смерть, єдиний тут грибник. 

***** 
Я на планеті дерево людське. 
Мене весь час підрубують під корінь. 

***** 
  Нехай підождуть невідкладні справи. 
   Я надивлюсь на сонце і на трави. 
   Наговорюся з добрими людьми. 
   Не час минає, а минаєм ми. 
   А ми минаєм... ми минаєм... так-то... 
   А час -- це тільки відбивання такту. 
   Тік-так, тік-так... і в цьому вся 

трагічність. 
   Час -- не хвилини, час -- віки і вічність. 
   А день, і ніч, і звечора до рання -- 
   це тільки віхи цього проминання. 
   Це тільки мить, уривочок, фрагмент. 
   Остання нота ще бринить в повітрі,-- 
   дивися: Час, великий диригент, 
   перегортає ноти на пюпітрі. 

***** 
Дощі програють по городах гаму. 
Трусне зелені кучері весна. 
Педалі днів натисне під ногами –  
і заспіває пташка голосна. 
Засяють ночі зорями жасминно. 
А срібний дощ підніме жалюзі –  
    півонії,  рожеві, як фламінго, 
   стоять в городі на одній нозі. 

***** 
Спини мене отямся і отям  
така любов буває раз в ніколи  
вона ж промчить над зламаним                 

життям  
за нею ж будуть бігти видноколи  
вона ж порве нам спокій до струни  
вона ж слова поспалює вустами  
спини мене спини і схамени  
ще поки можу думати востаннє  
ще поки можу але вже не можу  
настала черга й на мою зорю  
чи біля тебе душу відморожу  
чи біля тебе полум’ям згорю 
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Святий Великий піст, який називають також Чотиридесятницею, - це одна з найдавніших і 

найбільш священних установ християнської релігії. Історія Великого посту має довгу й багату 
традицію. Вона сягає апостольських часів. Передпасхальний піст називають Великим не тільки 
через його тривалість, але й через його важливість і значення в житті Церкви і кожного 
християнина. 

Напередодні Великого посту багатьох цікавить питання про те, що їсти в піст перед 
Великоднем, адже, як ми знаємо, існує список заборонених продуктів. 

Однак якщо врахувати всі аспекти і нюанси, то тримати піст не так вже складно. Так само 
існує категорія людей, яким дозволяється не тримати піст або ж зовсім забороняється постити, 
оскільки це може викликати серйозне нездужання. 

У групу людей, яким заборонено тримати піст, входять люди з серйозними захворюваннями, 
наприклад діабетики, алергіки та інші. Тому якщо у Вас є певні захворювання, перед початком 
посту слід звернутися до свого лікаря і уточнити у нього, дозволяється Вам тримати піст чи ні. 
Так само від посту звільняються вагітні, літні люди з серйозними захворюваннями, діти до 14 
років і матері, які годують грудьми . 

Існує категорія людей, яка в силу обставин не може дотримуватися Великого посту, до них 
відносяться військовослужбовці, мандрівники та інші. 

А тепер давайте уточнимо, що їсти в піст перед Великоднем забороняється: 
 алкоголь і будь-які алкогольні напої; 
 молочні продукти, і ті продукти, до складу яких входить молоко і молочні інгредієнти, у 

тому числі і сухі вершки і сухе молоко; 
 рослинна олія; 
 яйця і продукти, в приготуванні яких використовують яйця; 
 рибу; м'ясо, напівфабрикати на основі м'яса і всі продукти, до складу яких входить м'ясо, 

м'ясний жир та інше. 
Великий піст перед Великоднем є найсуворішим і довгим, його дотримуються рівно 48 днів, 

причому кожний тиждень у нього особливий. Перший, четвертий і сьомий тижні Великого посту 
дозволяється вживати лише суху їжу, не приправлену рослинним маслом, причому напої і їжа 
повинні бути не підігрітими. Однак дозволено їсти і варену їжу, а в деяких випадках узгоджених зі 
священиком, навіть заправлену рослинним маслом. У другий, третій, п'ятий і шостий тижні 
можна їсти варену їжу, заправлену невеликою кількістю олії у вигляді винятку. Так, у понеділки, 
вівторки і четверги дозволяється урізноманітнити свій раціон рибою. Їсти можна тільки строго 
по часу, без перекусів перед обідом або вечерею. 

Ви запитаєте, що їсти в піст перед Великоднем, якщо всі основні продукти є забороненими? Де 
взимку взяти фрукти і ягоди? Виявляється, щоб правильно тримати піст перед Великоднем, 
подбати про продукти слід ще влітку і восени. Отже, слід запастися заздалегідь: 
 маринованими огірками, кабачками і помідорами; 
 маринованими лісовими ягодами; 
 овочевими і фруктовими соками; 
 замороженими грибами, овочами та зеленню; 
 варенням зі всіляких ягід. 
А такі прянощі як сушені селера, петрушка, кріп є відмінною заправкою протягом усього посту. 

Всі перераховані продукти є джерелами вітамінів, що, у свою чергу, допоможе легко перенести 
утримання від звичної для Вас їжі. До того ж всі ці продукти самі по собі мають насичений і 
різноманітний смак, так що ваш стіл не буде прісним. 

Але на цьому список дозволених продуктів не закінчується. У період Великого посту в магазинах 
можна придбати пісний майонез, пісні котлети і пельмені. Так само не варто забувати про 
морепродукти, такі як кальмари, мідії, краби і креветки. Незамінними продуктами є каші, 
приготовані на воді, причому можна використовувати будь-яку крупу. Таким чином, ми бачимо, що 
список продуктів, які можна їсти в піст перед Великоднем, величезний і, поєднуючи їх один із одним, 
можна повноцінно харчуватися протягом усього посту. 

ДЛЯ ТИХ, ХТО ПОСТУЄ… 
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ГОВОРИМО УКРАЇНСЬКОЮ! 
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УВАГА! МИ В ПРОЕКТІ!!! 
 

Наша школа приєдналася до потужного руху 
прибічників сталого розвитку і візьме участь у проекті 

“Трансформація ринку в напрямі  
енергоефективного освітлення” 

від Програми розвитку ООН в Україні. 
У рамках проекту школам запропоновано проводити окремі заняття з 

енергоефективності освітлення. Для цього розроблено комплект 
інформаційних матеріалів, а також методичні рекомендації для учителів, як 
проводити такі заняття. 

Посібник з методичними рекомендаціями та деталі проекту можна 
переглянути та завантажити на сайті проекту у рубриці “Посібники та 
програми” (“Для батьків та учителів”) на сайті нашої школи: 
http://school7.ck.ua/uvaga-mi-v-proekti.html  

Пропоновані форми проведення — тематичнi виховнi години в окремих 
класах, iнтегрованi уроки або використання інформаційної складової 
матеріалів пiд час викладання окремих предметiв (зокрема, географiї, фiзики, 
економiки, трудового навчання, природознавства). Такі уроки i виховнi 
години можуть бути об’єднанi у тематичний тиждень, присвячений 
екологiчнiй роботi тощо. 

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

24 лютого 2015 року для вчителів школи було проведено установчий семінар з 
енергоефективності в рамках проекту “Трансформація ринку в напрямі 
енергоефективного освітлення” від Програми розвитку ООН в Україні. 

 У рамках проекту вчителям школи запропоновано проводити окремі заняття з 
енергоефективності освітлення. Для цього було розроблено план заходів для класних 
керівників, класоводів та вчителів-предметників для проведення тижня 
енергоефективності в школі з 25 лютого по 5 березня. Вчителі отримали комплект 
інформаційних матеріалів, а також методичні рекомендації, як проводити такі 
заняття. 

Стартував проект 26 лютого з проведення єдиного уроку з енергоефективності 
(перший урок). 

Звіт про проведення декади енергоефективності у школі можна буде переглянути на 
шкільному сайті в розділі «Шкільні новини» вже найближчими днями.  
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12 ідей, як зберегти енергію й гроші 

1. Заощаджуте енергію скрізь! Пам’ятайте, що одна 100-ватна лампочка дає на 20 % 
більше світла, ніж дві 60-ватні. Використовувайте енергозберігаючі лампочки. Їхня 
вартість вище, ніж звичайних лампочок, але в підсумку Ви заощаджуєте гроші, тому що вони 
споживають усього лише біля чверті електроенергії для забезпечення освітлення такої ж 
потужності. До того ж, такі лампочки працюють у чотири рази довше, ніж звичайні!  

2. Не забувайте мити шибки, особливо восени. Забруднене пилом скло затримує від 10 
до 30 % сонячного світла. І ви змушені будете через забруднене скло взимку довше 
користуватися світлом. 

3. Уникайте режиму очікування й виключайте непотрібне світло. Виключайте 
телевізори, стереосистеми й комп'ютери, коли вони не використовуються - у режимі 
очікування вони споживають від 10 до 60 % енергії від робочого режиму! Виключайте 
світло, коли воно Вам не потрібне, - це заощаджує енергію вже після першої або другої 
хвилини. 

4. Перевірте, чи повністю віддають тепло опалювальні прилади у вашій квартирі, чи 
не заважають цьому процесу меблі. Поміркуйте, чи є витрати тепла у вашій квартирі й що 
треба зробити, щоб їх усунути. Обов'язково утепліть вікна й двері на зимовий період. Це 
найбільш ефективний шлях економії енергії і грошей. 50 % тепла втрачається через погану 
ізоляцію стін, даху, підлоги. 

5. Підтримуйте порядок і чистоту житла. Пам'ятайте, що тільки від вас залежить 
кількість вмикань пилососа для прибирання квартири. 

6. Перегляньте речі свого гардероба. Пам’ятайте, що незначні зміни або доповнення до 
одягу можуть позбавити необхідності купувати нові речі, на виготовлення яких 
витрачається багато електроенергії. 

7. Використовуйте енергозберігаючі пристрої. Якщо Ви купуєте пральну машину, 
холодильник, посудомийну машину або духовку, обирайте найбільш енергозберігаючі 
моделі, які Ви можете собі дозволити. Можливо, вони будуть дорожчими, але вони 
окупляться шляхом меншого енергоспоживання. 

8. Мийте ощадливо. Використовуйте пральну або посудомийну машину тільки при 
повному завантаженні. Використовуйте мийні засоби, що підходять для низьких 
температур, і обирайте ощадливі програми. Зменшите Ваше особисте споживання гарячої 
води, приймаючи душ замість ванни. 

9. Накрийте її кришкою! Ви можете зберегти 30% енергії, якщо в процесі готування їжі 
накриєте свою каструлю кришкою. 

10. Про Ваш холодильник. Не залишайте двері холодильника відкритими більше, 
ніж необхідно, дозвольте їжі повністю охолонути перш, ніж помістити її в холодильник або 
морозильну камеру, регулярно розморожуйте їх і зберігаєте продукти при правильній 
температурі.  

11. Ходіть пішки, користуйтеся велосипедом і громадським транспортом. Від 
спалювання палива в моторі Вашої машини відбувається викид CO2 у середньому - 2,5 літра 
на літр палива. 

12. Якщо Вам необхідно переміщатися на машині, по можливості розділіть 
поїздку з ким-небудь і використайте енергозберігаючі автомобілі. Розділіть поїздку на 
машині з колегами по роботі або друзями. Викид CO2 Вашою машиною може бути 
зменшений на 75 % при використанні комбінованого паливно-енергетичного мотора в 
гібридних автомобілях. 
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Правила поведінки в екстремальних ситуаціях 
Для привертання уваги населення в 

екстремальних випадках включаються 
сирени. Почувши цей сигнал, негайно 
увімкніть гучномовець, радіоприймач 
або телевізор і слухайте повідомлення 
оперативного чергового Департаменту 
цивільного захисту та оборонної роботи 
облдержадміністрації.  

Тим, хто знаходиться на вулиці, слід 
зайти в установу, магазин, де попросити 
зробити теж саме. На кожен випадок 
загрози надзвичайних ситуацій в 

місцевих органах державної влади (місцевого самоврядування) існують 
варіанти повідомлень, які потім, з урахуванням конкретних подій, 
корегуються. Інформація передається протягом 5 хвилин після подачі звукових 
сигналів (сирени, гудки і т.д.). Вислухавши це повідомлення, кожний повинен 
діяти без паніки і метушні у відповідності з отриманими  вказівками. 

Повідомлення включає: місце і час виникнення надзвичайної ситуації; 
розміри та її масштаби; час початку та тривалість дії факторів ураження; 
територія (район, вулиці, будинки і т.д.), яка потрапляє в осередки (зони) 
ураження; порядок дій при надзвичайних ситуаціях.  

ЗМІСТ КОЖНОГО ПОВІДОМЛЕННЯ буде залежати від екстремальних умов, 
розмірів, тривалості та масштабів можливих наслідків надзвичайних ситуацій, 
ступеню небезпеки факторів ураження для населення та стану рятувальних і 
невідкладних аварійних відновлювальних робіт, наприклад… 

При аварії на хімічно небезпечному об’єкті  
“УВАГА! Говорить Департамент цивільного захисту та оборонної роботи 

облдержадміністрації. ГРОМАДЯНИ! Сьогодні (дата, місяць і час) відбулася 
аварія на (місце) з викидом в повітря хлору. Хмара зараженого повітря 
поширюється у (такому-то) напрямку з швидкістю км/г . В зону хімічного 
зараження потрапляють:  (іде перерахування масивів і вулиць). Жителям 
масивів і вулиць (іде перелік) із приміщень не виходити, зачинити вікна, двері, 
здійснити герметизацію квартир (будинків). У підвалах, нижніх поверхах не 
ховатися, тому що хлор важчий за повітря і затікатиме у низинні місця та 
підвальні приміщення. Жителям (масивів і вулиць) негайно залишити 
квартири (будинки), об’єкти господарської діяльності за планом евакуації і 
виходити у райони (такі-то). Всім громадянам надягти засоби індивідуального 
захисту: цивільні протигази усіх типів, дитячі протигази, камери захисні 
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дитячі, а при їх відсутності – ватно-марлеву пов’язку або рушник, попередньо 
змочені водою або 2 % розчином питної соди. Повідомте про це сусідів. 
Слухайте наступні наші повідомлення. У подальшому дійте у відповідності з 
нашими вказівками.” 

 
 При аварії на радіаційно небезпечному об’єкті  
“УВАГА! Говорить Департамент цивільного захисту та оборонної роботи 

облдержадміністрації. ГРОМАДЯНИ! Сьогодні … (дата, місяць і час) відбулась 
аварія на Чорнобильській атомній станції з викидом в повітря радіоактивних 
речовин. Хмара радіоактивного повітря поширюється у … (такому-то) 
напрямку з швидкістю … км/г і досягне міста Черкаси через … (хв., год.). В зону 
можливого випадання радіоактивних опадів потрапляють: … (іде 
перерахування районів, масивів, вулиць). Жителям … (масивів, вулиць) із 
приміщень не виходити, зачинити вікна, двері, здійснити герметизацію 
квартир (будинків) та місць утримання сільськогосподарських тварин. 
Пам’ятайте, що підвальні, заглиблені і загерметизовані приміщення є надійним 
місцем укриття від радіоактивних опадів. Всім громадянам прийняти препарат 
йоду та привести у готовність засоби індивідуального захисту органів дихання 
і шкіри і постійно тримати їх при собі. По нашій команді або при необхідності 
одягніть їх. При собі майте плівкові (полімерні) накидки, плащі або куртки. 
Повідомте про це сусідів. Слухайте наступні наші повідомлення. У подальшому 
дійте у відповідності з нашими вказівками. ”  

 
При загрозі інфекційних захворювань (епідемій)  
“УВАГА! Говорить Департамент цивільного захисту та оборонної роботи 

облдержадміністрації. ГРОМАДЯНИ! На території …. (яких районів, масивів) 
міста з’явилися окремі випадки захворювання населення особливо 
небезпечними інфекційними захворюваннями на … (вказати які хвороби), що 
можуть перейти в епідемію. Потерпілі вживали в їжу продукти, закуплені на 
стихійних ринках, що не пройшли лабораторного 
контролю. ГРОМАДЯНИ! Ті, які спілкувалися з 
потерпілими та у яких з’явилися наступні симптоми 
… (вказати які) повинні негайно звернутися в 
лікувальні заклади для отримання необхідної 
медичної допомоги. Попереджуємо громадян про 
небезпеку захворювання внаслідок споживання 
продуктів, які придбані на стихійних ринках міста. ГРОМАДЯНИ! Дотримуйтесь 
особистої і громадської гігієни. Бережіть здоров’я і життя як своє особисте, так 
і оточуючих людей.   

 
Джерело: http://v4asno.com/cherkashhanam-nagadali-pravila-povedinki-v-

ekstremalnix-situaciyax/ Вчасно (Черкаси) © v4asno.com 

http://v4asno.com/cherkashhanam-nagadali-pravila-povedinki-v-ekstremalnix-situaciyax/
http://v4asno.com/cherkashhanam-nagadali-pravila-povedinki-v-ekstremalnix-situaciyax/
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ВІТАЄМО БЕРЕЗНЕВИХ ІМЕНИННИКІВ!!! 

Підгорну Валентину Миколаївну (4.03) 

Шпетну Тетяну Володимирівну (6.03) 

Катуніну Любов Павлівну (10.03) 

Хай у житті Вашім завжди буде літо, 

 А якщо осінь, то тільки золота. 

 Нехай у гості їдуть завжди діти, 

 Хай сміх і радість на подвір’ї не стиха! 

 Нехай рясні дощі несуть для Вас здоров’я, 

 Проміння сонячне торкає за вуста. 

 Хай діти і онуки зігріють Вас любов’ю, 

 Бажаєм довгого й щасливого життя! 
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