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Оригінальна газета для оригінальних людей!!! 
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Черкаська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №7  

Черкаської міської ради Черкаської області 
 



 

 

 
 

 

                                                                     

 

Щирі весняні вітання 

нашим березневим 

іменниникам 
 

 

                  Підгорній Валентині Миколаївні – 04.03 

Шпетній Тетяні Володимирівні – 06.03 

Катуніній Любові Павлівні – 10.03 
 

Хай буде довгим Ваш життєвий шлях, 

Хай не турбують лихо і нещастя! 

І журавлі на крилах принесуть 

Все те, що люди називають щастям!!! 
 

 

                                                              

 

 

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!!! 

СОНЯЧНІ ВІТАННЯ 

Дорога наша шкільна родино! 

З теплою і погожою Весною усіх! Із яскравим сонечком і дзвінкими струмочками, із пташиним 

співом і щасливим дитячим сміхом на вулиці! Весна принесла у наші домівки і серця світлу надію 

на щасливе майбутнє! А разом із тим і ніжне жіноче свято! Тож нехай святковий настрій, 

бадьорість і натхнення супроводжують нас всю весну!  

А шкільний «ОРИГНАЛ» вже поспішає з палкими вітаннями, цікавими інтерв’ю та 

березневим калейдоскопом свят! Знайдіть на сторінках газети фото свого домашнього 

улюбленця-котика, «послухайте» щирі вітання вчительських дітей дорогим мамам і бабусям, 

вдоскональте знання української та англійської, згадайте трішки історії, перегляньте останні 

шкільні новини та досягнення, віртуально «відвідайте» театр, перегорніть сторінки томика 

улюблених  поезій, помилуйтеся живописом і просто будьте щасливими! І не лише тому, що 

березень дарує нам Міжнародний день щастя… 

Посмішок, гарного настрою, тепла душевного і кліматичного, весняних квітів і приємного 

відпочинку!!! З весною!!! 

Головний редактор Тетяна Григорівна Середа 

http://school7.ck.ua/
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Чарівні жінки та милі дівчата!!! 

Прийміть найщиріші вітання зі святом весни, любові та краси – 8 

Березня! 

Нехай кожен прожитий Вами день буде сповнений сонячним світлом і 

теплом, радісними і приємними зустрічами та сподіваннями.  Нехай 

довкола Вас панують чисті почуття і гармонія, розквітають духмяні 

квіти і звучить чарівна мелодія. Будьте завжди усміхнені та сповнені 

світлих надій! 

Бажаю Вам щасливої жіночої долі, вірного та надійного чоловічого 

плеча поруч, здоров’я та любові, Божої ласки! Зі святом Вас!!! 

 

З повагою директор школи Середа Юрій Васильович 

З повагою творчий колектив шкільної газети «ОРИГІНАЛ» 

Творчий колектив шкільного сайту

ВІТАННЯ ЗІ СВЯТОМ!!! 



 

 

 

Шановні вчителі! Вітаю вас з 

Міжнародним жіночим днем! 

Бажаю Вам і Вашим родинам 

здоров’я, щастя і усього 

найкращого!                         

                  Назар Щербатюк 

 

Бажаю усім дівчатам та жінкам здійснення 

найзаповітніших мрій і усього найкращого!          

          Маргарита Щербатюк 

 

Бажаю жінкам-учителям, аби 

були здоровими і жили щасливо. 

З 8 Березня! 

Даріна Підгорна 

 

Любі дівчата і жінки! Будьте 

щасливими і не хворійте! Щодня 

прокидайтеся під мирним небом!           

                        Аня Ділягіна 

 

Любі вчительки! З нагоди свята 

8 Березня бажаю, щоб Вам було 

легше працювати із нами, 

Вашими учнями! 

                              ВладКолосов  

 

У це свято хочу подякувати своїй 

учительці за те, що вона на мене 

не кричить. І, звісно ж, побажати 

усім дівчатам та жінкам здоров’я 

та щастя! 

Діма Величко  

 

 Вітаю Вас, дорогі вчителі, з 8 

Березня! Бажаю, щоб цвіли, як 

тюльпани, і ніколи не в’янули!                             

                   Ботвіненко Аліна 

 

Шановні дівчата та жінки! 

Бажаю Вам усього 

найкращого! Лишайтеся 

такими ж гарними і добрими 

людьми, якими Ви є зараз.                                       

                         Вадим Хатнюк 

 

Вітаю з цим чудовим та світлим святом! Бажаю, 

аби усі Ваші потаємні бажання виконувалися!      

Максим Перепечаєв 

Вітаю Вас з 8 Березня! Бажаю 

бути завжди щасливими, 

здоровими і радісними! 

Ілля Перепечаєв 

 

Цей день не забуде жодна 

жінка! Цього дня вона 

розквітає, наче свіжозрізаний 

букет тюльпанів. Тож я вітаю 

наших неймовірних та 

розумних вчительок із цим 

святом – Міжнародним днем 

жінок! Залишайтеся такими 

чарівними і улюбленими 

жінками!  Лєна Чаус 

 

 Сердечно вітаю наших чудових вчителів і 

одночасно мам! Завдяки 

Вам наше перебування у 

школі стало кращим та 

веселішим! Вітаємо Вас 

від щирого серця!              

Наташа Токова 

 

Дорогі мами, бабусі, вчителі, 

подруги! Вітаю Вас із цим 

чудовим весняним святом! 

Бажаю у цей день, щоб все було 

для вас: квіти та посмішки, 

подарунки та гарний настрій. 

Нехай у Ваших серцях буде 

радість, щастя, мир та злагода. 

Завжди залишайтесь гарними та ніжними! Зі 

святом Вас!                               Маша Смолова 

 

Ось прийшло до нас це свято: 

Море квітів, слів багато! 

Ми усіх жінок вітаєм,  

Обнімаєм та бажаєм:  

Всім бабусям та мамам, 

 Дочкам, сестрам та жінкам 

З 8 Березня вітання! 

Хай здійсняться всі бажання,  

Всі надії Ваші, мрії й кращі 

сподівання! 

Максим Фесун

 

Ось такі вони, наші вчительські діти…. Безпосередні, щирі, терплячі, люблячі, веселі… І, 

віримо, щасливі!!! Такі, як і всі інші, однак з одним єдиним означенням – «УЧИТЕЛЬСЬКІ»! 

А значить – мамине чи бабусине око більше побачить, а вухо – більше почує (хочеться того 

чи ні)! Тому завжди стараються не підвести! Ще й допомагають в усьому! )) 

 

ВІТАННЯ ВІД УЧИТЕЛЬСЬКИХ ДІТЕЙ 



 

 

Сьогодні наша «святкова» розмова із мамою-вчителькою в квадраті, 

вчителем фізики та астрономії, куратором проекту з  енергозбереження в 

нашій школі, фахівцем із охорони праці, класним керівником 10-М класу,  

активною, цілеспрямованою, наполегливою особистістю і просто чарівною 

Жінкою – Валентиною Валеріївною Токовою. Приєднуйтеся!)) 
 

 Доброго дня, Валентино Валеріївно! Напередодні 8-го Березня 

хотілося би з Вами поговорити насамперед як із чарівною 

представницею прекрасної половини людства. Розкажіть, чому 

вирішили стати саме вчителем? 

 Моя мама дуже хотіла, щоб я стала вчителем. Саме вона змусила мене 

піти у педагогічний, моєю мрією була професія юриста. Проте в школі 

мені легко давалися фізика та математика, мене завжди хвалили, я 

отримувала гарні оцінки. На сімейній раді вирішено було спробувати спочатку вступити на фізичний 

факультет до Черкаського інституту. Так і сталося… 

 Повернімося у Ваше дитинство. Який був найулюбленіший предмет у школі? Мабуть, фізика? )))  

 Не тільки фізика, мені подобалася російська література, військова підготовка, фізична культура. Але 

найбільше, все ж, фізика. 

 А не хотіли б працювати в іншій галузі? Підприємництвом займатися, наприклад? І заробітна 

плата більша, і діти не шумлять над вухом… ))) 

 Хотіла б. Завжди хочеться розвиватися, шукати себе в інших галузях. Можливо, я була би  непоганим 

підприємцем… 

 Розкажіть, будь ласка, як Ви потрапили в нашу школу? Як давно тут працюєте? 

 Тут я працюю з 1997 року. Після закінчення університету отримала «вільний диплом» без направлення 

на роботу, тому була змушена сама шукати роботу. Пошуки почала з сьомої школи, тут все 

закрутилося з учителя інформатики… 

 Ми знаємо, що Ви викладаєте такий цікавий предмет, як астрономію. Розкажіть трішки про цю 

науку, зацікавте, так би мовити… Адже цей предмет у школі не є основним і не всі мають 

бажання заглиблюватися у його нетрі… 

 Астрономія – дуже цікава і потрібна наука. Ми вивчаємо Всесвіт в цілому, нас завжди цікавило, що 

відбувається там, куди не можемо дістатися. На своєму сайті я опубліковую останні відкриття з 

області астрономії. Так, два тижні тому відкрили, що гравітація має хвильову природу. Взагалі, 

астрономія – це наука, якою я би хотіла, можливо, і займатися… 

 Валентино Валеріївно, крізь двері й кабінети нашої школи 

проходять і Ваші діти: Таня вже студентка, Наталія – 

учениця 10 класу. Чи важко поєднувати роль мами і 

вчительки, мами і класного керівника? 

 Дітям моїм, звичайно, дісталося. Як кажуть, дітям вчителів не 

позаздриш. Адже батьки інших дітей приходять лише на 

батьківські збори, а я в школі весь час в курсі подій. Мої дівчата 

старанні, завжди допомагають мені. 

 Чи часто доводилося червоніти за своїх дівчат? Можливо, 

хтось вазон розбив чи хлопців за чуба потягав? 

 Так, траплялося періодично. У всіх такі моменти бувають… 

 А чи допомагають дівчата у Вашій роботі: наприклад, зошити перевіряти чи сценарії свят 

писати? 

 Зошити перевіряти – ні, але завжди допомагають із підготовкою заходів, пошуком в інтернеті чогось 

цікавого. 

 Знаємо, що Ви ще й фахівець із охорони праці у сьомій школі. Розкажіть про свої обов’язки. 

 Я займаюся створенням різної документації з охорони праці, постійно перевіряю все, аби створити 

безпечні умови навчання і роботи, для зменшення травматизму. Ми вчимо дітей поводитися в 

надзвичайних ситуаціях, я, зокрема, контролюю класних керівників у цьому напрямку. 

ПОГОВОРИМО ВІДВЕРТО 
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 Розкажіть, будь ласка, ще трішки про проекти з енергозбереження. Це зараз актуально не тільки 

в Черкасах, а й у всій країні… В яких саме наша школа на чолі з Вами зараз бере участь? Які 

прогнози на перемогу? 

 Енергозбереження – важлива частина нашого життя. Враховуючи те, що з 1 березня зросли ціни на 

електроенергію, то люди повинні задуматися над цим. Ми беремо участь у різних проектах, подавали 

заявку на новий, але, на жаль, не пройшли. Нещодавно брали участь в проекті «Заміни лампу – 

збережи світ», маємо нагороди. Так, у моєму кабінеті – світодіодні освітлювачі, найбільш 

енергозберігаючі – подарунок у конкурсі. Ми підрахували, що вони надзвичайно швидко окупляться. 

Я вважаю, що у школі повинен викладатися факультатив з енергозбереження для дітей. 

 Можливо, дасте кілька актуальних порад 

читачам щодо збереження енергії в школі та 

вдома? 

 Вимикайте світло, ставте лічильники на воду, 

використовуйте енергозберігаючі лампи, не 

забувайте позбуватися щілин у вікнах!  

 Валентино Валеріївно! Вами просто не можна 

не захоплюватися!!! Ви завжди все і скрізь 

встигаєте: і уроки провести, і свята чудові 

підготувати, й інструкції всім роздати, і 

перемоги у конкурсах здобути і ще багато-

багато іншого… Звідки черпаєте енергію і сили? 

 Взагалі, мені дуже подобається працювати з дітьми, якщо вони прагнуть отримати знання, підготувати 

позаурочні заходи. Я завжди піду їм назустріч. Особливо мені подобається підготовка до свят, 

виступи. Хочу, щоб діти не тільки навчалися, а й бачили іншу сторону спілкування з однолітками.  

 Навчіть усіх нас бути такими активістами і оптимістами! Дайте кілька порад у переддень 

весни!!!  

 Звичайно, бажання повинно відходити від самої людини. Але дітям я 

бажаю читати більше книжок, аби вони побачили світ з інших сторін. З 

книжок людина поповнює свій словниковий запас, може правильно 

висловити власну думку. Якщо дитина хоче, то ми їй завжди допоможемо! 

 Дякуємо за змістовне інтерв’ю! З прийдешнім жіночим святом Вас! 

Нехай поруч завжди будуть лише гідні люди, а серед них – чоловік, з 

яким не страшні будь-які негоди, і найрідніші дівчата-донечки, Ваша 

надія, гордість і розрада! Бажаємо, щоб кожен прийдешній день Ви 

зустрічали з посмішкою, з передчуттям радості, із впевненістю і 

щиросердечним спокоєм! Єдності, згоди і благополуччя Вам та родині!  

 Взаємно. Зі свого боку також передаю вітання всім жінкам, дівчатам, 

бабусям! І головне – що б не сталося, люди повинні завжди залишатися 

людьми!                                                      Розмову вела Дарина Дереза 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УВАГА!!! 

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

ПРИЄДНУЙТЕСЯ!!! 

УВАГА!!! 

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

БУДЬТЕ АКТИВНИМИ!!! 

https://www.facebook.com/school7.cherkassy
https://vk.com/club60915649
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8 березня, як відомо, 

свято інтернаціональне. І свій 

внесок у світовий рейтинг 

найбезглуздіших подарунків на 8 

Березня роблять чоловіки всіх 

національностей.  

Хочете дізнатися, наскільки 

різноманітна фантазія 

чоловіків? Будь ласка! 

В анналах історії можна 

знайти такі перли, як рятувальне 

коло для ошатної жінки. Ось це 

сюрприз на 8 Березня, правда?! 

Розплющуєш вранці очі, а на 

тумбочці - рятувальне коло 

діаметром півтора метра... І так 

хочеться обожнювати свого 

чоловіка, так хочеться! 

Представники світу повзучих - змії, ящірки, а також павуки тощо, з точки зору 99,9 % жінок - нечисть. Але 

серед нас, нормальних і адекватних, все-таки є невеликий відсоток чоловіків, які впевнені, що ця вся 

«нечисть» - прекрасний подарунок на 8 Березня. Безглуздий це подарунок на 8 Березня! Чи ні, чоловіки? Ну, 

тут дивлячись, яку мету ви перед собою ставите: якщо до смерті налякати кохану - це одне, позбутися її раз і 

назавжди - майже те ж. Здивувати своєю оригінальністю - третє. Але дарувати це з надією, що 

«сподобається»... І тим не менше й таке трапляється. Спінінги, гантелі і нова дрель - це взагалі нудна проза у 

високій поезії чоловічих подарунків. Це дарується регулярно і як клас безглуздих подарунків на 8 Березня 

незнищенний. Ну що тут скажеш! Але давайте спустимося на землю і поговоримо про ненавмисні помилки 

нормальних чоловіків. 

Плюшеве серце. Велике, червоне, м'яке. Подарунок не можна назвати безглуздим тільки в тому 

випадку, якщо до цього плюшевого серця не буде пришпилена коробочка з обручкою (тобто пропозиція руки 

та серця) або сережки (каблучка, підвіска) якщо не з діамантом, то близько до цього. Тобто плюшеве серце 

допустиме тільки у вигляді «носія». Інакше... Залежно від темпераменту вашої дами серця. М'які іграшки... 

Тільки в тому випадку, якщо дівчина - фанатка цього. Всім іншим собачки і плюшеві ведмедики потрібні як 

торішній сніг. 

Штучні квіти. Штучні квіти навіть найвищої якості - прибережіть для того сумного дня, коли дама 

вашого серця у віці близько ста років тихо і мирно відійде в інший світ. Штучні квіти відрізняються від 

живих, але не в'януть? Ну так, так... Та все ж категорично не даруйте дівчатам неживі квіти! 

Найкращий мій подаруночок - це я! Це ще одна фішка не дуже численної, але все-таки наявної в 

межах нашої Сонячної системи частини чоловічого населення. Поголившись заради такого випадку, 

розлучившись (о, диво!) зі своїми шкарпетками, чоловіки зрання вимальовуються в дверному отворі, 

пропонуючи себе дружині як подарунок на 8 Березня! Хочете пораду про найкращий подарунок своїй 

жінці на 8 Березня? Все дуже просто: потрібно просто запитати. Це спосіб номер один! Не ті стосунки? 

Запитайте в її мами. Знову не те? Ну, тоді вам прямо до ювелірного - не помилитеся! 

  Цікаві факти про весну! 
 З приходом весни частота дихання людини втричі більша, ніж восени! 

 Весняна квітка медуниця чотири рази змінює свій колір: розпускається рожевою, тоді 

стає пурпуровою, далі фіолетовою і, зрештою, синьою! 

 Англійські вчені підтвердили, що діти весною ростуть втричі швидше, ніж у період із серпня по грудень! 

 20 березня – день весняного рівнодення,  в цей день на Землі настає астрономічна весна! 

 У середині квітня з вирію повертається зозуля – символ приходу справжньої весни! Виявляється, з теплих країв 

навесні повертаються і звірі – наприклад більшість летючих мишей! 
 Весна в Австралії настає у…. вересні!                                                                   Роздумами ділився Богдан Цюпа 

ІНФОРМАЦІЯ ДО ТЕМИ: весна і жінки!  
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Обласна олімпіада з трудового навчання 

1 лютого 2016 року  відбувся  ІІІ етап (обласний) Всеукраїнської 

олімпіади з трудового навчання та обслуговуючої праці, яка 

традиційно проходить на базі нашого навчального закладу.  

Перед початком роботи всіх учасників привітали методист 

Черкаського обласного інституту післядипломної освіти педагогічних 

працівників Кондратюк С. Ю., завідуюча відділу дистанційного 

навчання в післядипломній освіті Лєснікова Ю. В., провідний 

спеціаліст відділу спеціальної і позашкільної освіти Департаменту 

освіти і науки Черкаської ОДА Кононенко С. В. З напутніми словами 

виступила ректор КНЗ «ЧОІПОПП Черкаської обласної ради» Чепурна Н. М. Перед учасниками олімпіади 

також виступив директор школи Середа Ю. В., обговорив організаційні питання та побажав усім достойно 

представити свої навчальні заклади на олімпіаді. Перед актовою залою було організовано виставку, роботи на 

яку привезли конкурсанти, представляючи свої райони та навчальні заклади.  

Олімпіада пройшла на досить високому рівні, всі учасники покинули стіни нашої школи в гарному настрої. 

Викладачі подякували за гарну організацію заходу.  Тож до нових зустрічей!   

Вечір зустрічі випускників! 

12 лютого відбулася зустріч випускників нашої школи. Після реєстрації 

гостей було запрошено до актової зали, де на всіх чекав невеличкий 

святковий концерт, який підготували учасники вокальної студії «Злагода» та 

вихованці студії танцю «Веселка». 

Перед випускниками виступив директор школи Ю. В. Середа, який 

подякував усім присутнім за те, що не забувають рідну школу, та поділився 

інформацією про останні здобутки нашого закладу. По завершенню 

концертної програми випускники мали можливість піднятися до кабінетів, 

де вони навчалися, та, сівши за рідні парти, поспілкуватися зі своїми вчителями. Дякуємо усім випускникам, 

які завітали до школи! 

Тиждень дружби 5-Б класу 

Студенти-філологи Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького з 1 лютого 

проходять практику на базі школи: вони виконують роль вчителя-словесника і класного керівника, а одним із 

педагогічних завдань цієї частини є виховна робота із учнями. Всього практикантів семеро, і кожен отримав 

свій клас (від 5 до 8). Студентка Усова Крістіна  розпочала роботу із 5-Б. Вже у понеділок відбулося 

знайомство із класом та класним керівником (Прядко М. А.). Відразу почали розмову про планування 

виховної роботи і, як результат, вирішили зробити перший тиждень знайомства із учнями Тижнем Дружби, 

який передбачав виконання наступних завдань: виготовлення скриньки для листівок; створення листівок; 

розкриття скриньки та вручення привітань. Відзначимо, що усі завдання було виконано на високому рівні: і 

діти, і студентка, і класний керівник залишилися задоволеними теплою і плідною співпрацею!  

Виставка «валентинок» 

День cвятого Валентина – ще один привід поділитися своїми 

почуттями і посмішками з дорогими людьми.  Традиція надсилати один 

одному «валентинки» існує дуже давно. 

Вирішили влаштувати обмін привітаннями і ми, влаштувавши 

виставку вітальних листівок. Всі охочі могли взяти участь у ній. 

«Валентинки» були різні за розмірами, виконані в різних техніках і з 

різних матеріалів. Адресовані вони були різним людям і побажання 

були різні: і романтичні, і гумористичні, але головним було те, що наші 

«валентинки»  несли в собі послання любові й доброти. 

Поряд із виставкою працювала святкова вітальна пошта, усі учні та працівники школи могли привітати 

один одного зі святом, освідчитися у коханні, подарувати приємні враження. Наприкінці дня усі святкові 

«валентинки» було доставлено адресатам. Разом із привітаннями було передано і м’яку іграшку, яка не 

вміщалася у святкову скриньку.  

ШКІЛЬНІ НОВИНИ 
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Тож сподіваємося, що кожен, хто взяв участь у виготовленні «валентинок», отримав величезне задоволення 

не лише від процесу виготовлення, а й від того, що зміг привітати дорогих йому людей.  

 «Хто зверху?» 

15 лютого з ініціативи шкільного парламенту у школі вперше пройшла конкурсно-

розважальна гра «Хто зверху». Учасниками гри були учні 9-11 класів. Обов’язковою 

умовою участі був червоний атрибут в учасників гри – з завданням впоралися всі. Гра 

складалася з 5 раундів та фінального змагання між командами. Головним суддею була 

студентка 4 курсу ЧНУ ім. Б. Хмельницького, колишня учениця нашої школи, активістка 

шкільного самоврядування, учасниця студії танцю «Веселка», переможець у номінації 

«Учень року» — Усова Крістіна Сергіївна, а допомагали їй члени журі: заступник директора з виховної 

роботи Українець І. К., заступник директора з навчально-виховної роботи Фесак Л. М. та секундант Королик 

Владислав, учень 10м класу, член учнівського самоврядування. 

Гра розпочалася з конкурсного питання,  а далі закрутилося: склади слово, вгадай мелодію, хто я, покажи, 

хто кращий, переодягання та інтелектуальний конкурс. Загалом гра була цікавою і пройшла весело. Цього 

разу перемогли дівчата! Переможці отримали подарунки (м’які іграшки), а хлопці солодкі заохочувальні 

призи. 

Майстер-клас для вчителів іноземних мов 

15 лютого на базі школи відбулося заняття школи професійної адаптації молодих учителів других 

іноземних мов загальноосвітніх навчальних закладів на тему «Індивідуальна робота з учнями з низьким 

рівнем навчальних досягнень», яке проводила вчитель німецької мови Хатнюк С.В. 

На початку заняття усіх привітала Чередніченко В. М. – методист міського методичного кабінету установ 

освіти. Далі виступав директор школи Середа Ю. В., він розповів про особливості навчального закладу, 

поділився інформацією про вчительський та учнівських склад та презентував підсумки роботи за минулий рік 

та за перший семестр цього року. Далі перед молодими вчителями виступали голова методичного об’єднання 

вчителів іноземних мов Кошмай С. М., яка висвітлила причини неуспішності школярів при вивченні іноземної 

мови; своїм досвідом роботи з проблеми «Методи роботи з невстигаючими учнями» поділилася вчитель 

німецької мови Хатнюк Світлана Володимирівна. Наприкінці засідання усі учасники заходу ділилися 

враженнями та обмінювалися досвідом роботи. 

«Афганістан: подвиг, трагедія, пам’ять!» 

18 лютого у школі у рамках відзначення Дня вшанування учасників бойових дій на 

території інших держав відбувся урок пам’яті «Афганістан: подвиг, трагедія, пам’ять»! 

На зустріч із учнями 10-11 класів був запрошений учасник бойових дій в Афганістані, 

член правління міської спілки воїнів-афганців, полковник у відставці Смолянінов 

В’ячеслав Михайлович. 

Відбулася відверта розмова про обов’язок, вірність присязі, мужність і 

відповідальність. Лунали мелодії пісень, від яких щемливо стискалося серце і 

підступала часом зрадлива сльоза. А після закінчення заходу хлопці оточили гостя і 

засипали запитаннями, яких було дійсно чимало… Цю зустріч організував вчитель 

предмету «Захист Вітчизни», ветеран афганець – Волков Костянтин Аркадійович. 

Урок пам’яті! 

19 лютого шкільна родина вшановувала пам’ять Героїв Небесної Сотні. О 0815 було розпочато єдиний урок 

Пам’яті, під час якого учні переглядали фільми, розповідали хронологію тих жахливих днів, які відбувалися у 

нашій країні рік тому… 

Хвилиною мовчання вшановували усіх невинно загиблих. Слухали та виконували гімн нашої Батьківщини. 

Болісні події не лишили байдужими нікого: сум, сльози, гіркий 

розпач…. Але ми живі, тому в першу чергу маємо бути гідними 

громадянами нашої Держави, щоб із гордістю нести пам’ять про тих, 

хто намагався зробити наше життя кращим, хто за нас всіх стояв до 

останнього на Майдані! Слава ГЕРОЯМ! 

Вітальні листівки до свят…. 

Протягом усього місяця в рамках року англійської мови учні 4-Б 

класу разом із учителем англійської мови Щербатюк Л. А. та класним 

керівником Чумак О. А. проводили різного роду конкурси з 

виготовлення вітальних листівок. 

На уроках англійської  мови, вивчаючи тему «Свята і святкування в 
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англомовних країнах», було проведено конкурс вітальних листівок до Дня св. Валентина: діти познайомилися 

з історією виникнення і традиціями святкування цього дня. А також виготовили величезну кількість 

«валентинок», якими було прикрашено стіни класної кімнати. 

Бібліотечний урок 1-Б класу 

З нагоди відзначення 145-річчя від дня народження видатної письменниці Лесі Українки до шкільної 

бібліотеки завітали учні 1-Б класу. Діти познайомилися з дитинством української поетеси та її казкою «Біда 

навчить». 

Після перегляду презентації першокласники відповіли на питання вікторини, що проходила у формі гри. 

Всі діти активно брали участь у заході та були нагороджені невеличкими призами. 

 «Літературна вітальня» вшановує пам’ять… 

Протягом лютого в школі були проведені виховні години, години 

пам’яті Героям Небесної Сотні, Героям Крут та всім безвинно убитим на 

Україні… «Літературна вітальня» вшановувала пам’ять героїв Крут та 

Небесної сотні.  

29 січня 1918 року біля невеликої станції Крути на Чернігівщині сталася 

трагедія, яка сколихнула всю Україну. У цей день жменька юнаків у 

нерівному бою віддала своє життя, але відстояла честь України. 

На літературній годині учні 6 класів закликали кожного згадати усіх 

Героїв, у жалобі схилили голови в пам’ять також про тих, хто згасли, як 

зорі 20 лютого, 2 роки тому. Нехай пам’ять про наших героїв, що загинули під Крутами, буде вічною. І нехай 

смерть Небесної Сотні буде для нас прикладом, як треба любити свою Батьківщину. 

Проект «Тварини» 1-Б класу 

Учні 1-Б класу взяли участь у проекті «Тварини». Відгадували загадки про 

тварин, пізнавали голоси диких і домашніх тварин. 

У вікторині змагалися дві команди «Тигри» і «Леви». Цікавими й 

пізнавальними були розповіді дітей про свою тваринку. Прислів’я про 

збереження тваринного світу читали всі разом. Весело грали у ігри про тварин. 

                                                                        За матеріалами шкільного сайту 

 

 

 

 

 

10 лютого у школі відбулася благодійна акція зі збору коштів на лікування учениці НВК № 36 селища 

Оршанець Польчук Анастасії. 

Учні-волонтери збирали кошти у благодійну скриньку. Загалом усі активно долучилися до проведення 

акції. Дякуємо усім учням, батькам та вчителям школи за надану благодійну допомогу. Сподіваємося, ця 

невеличка сума допоможе Насті одужати, адже вона була зібрана від небайдужих сердець. Загальна сума, яку 

вдалося зібрати, — 3 454 грн. Незабаром кошти будуть передані батькам дівчинки. Ще раз дякуємо усім за 

допомогу! 

 

 

15 лютого відбулося нагородження переможців міського конкурсу учнівських творів, 

присвячених подвигу Захисників Вітчизни біля пам’ятника воїнам-афганцям під час 

мітингу, приуроченого 27 річниці виведення військ із Афганістану. До нагородження було 

запрошено учня 9-Б класу, технічного адміністратора шкільного сайту, кореспондента 

шкільної газети «ОРИГІНАЛ» Буряка Євгенія, який отримав подяку та невеличку грошову 

премію від голови спілки ветеранів Афганістану Червонописького С. В. 

    Ще раз вітаємо Буряка Євгенія та заступника директора з виховної роботи, вчителя 

української мови та літератури Українець І.К. з відзнакою у вказаному конкурсі. Бажаємо 

творчих злетів та здобутків! Супроводжував Євгенія під час заходу вчитель предмету 

«Захист Вітчизни» Волков К. А. — учасник бойових дій у Афганістані. 

ДОБРО ПОЧИНАЄТЬСЯ З ТЕБЕ 

НАШІ ПЕРЕМОГИ 
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UK National Days 

1 March, St. David's Day, is the national day of Wales.  

St David's Day is celebrated in honour of St David, the 

patron saint of Wales. He was a Celtic monk who lived in 

the 6th century. He spread the word of Christianity across 

Wales. To commemorate St David people wear daffodils or 

leeks. Both plants are traditional national emblems. 

 17 March, St. Patrick's Day, is the national day of  Northern Ireland and 

Republic of Ireland.  

Saint Patrick is the patron saint of Ireland. He brought Christianity to 

Ireland. The most famous story about Saint Patrick is him driving the snakes 

from Ireland. The day is marked by the wearing of shamrocks (a clover-like 

plant), the national emblem of both Northern Ireland and the Republic of 

Ireland. The Irish and the Irish-at-heart across the globe celebrate St. Patrick’s 

Day 

23 April, St. George's Day, is the national day of England.  

St George's Day is celebrated in honour of St George, the patron saint of 

England. A story dating back to the 6th century tells that St George 

rescued a girl by killing a fire-breathing dragon. 

Some people wear a red rose on St George’s Day. 

30 November, St. Andrew's Day,  is the national 

day of Scotland. 

St Andrew's Day is celebrated in honour of St Andrew, the patron saint of Scotland. 

St. Andrew was one of Christ's twelve apostles.  

 

                       National Emblems 

                                                                

        Wales     Northern Ireland          England    Scotland 

Сторінку веде С.М. Кошмай 

 
 

«AROUND ENGLISH»  

http://projectbritain.com/flowers.html
http://projectbritain.com/flowers.html
http://resources.woodlands-junior.kent.sch.uk/customs/stgeorge.html
http://projectbritain.com/flowers.html
http://resources.woodlands-junior.kent.sch.uk/months/andrew.html


 

  12  
 

 

 

Як переконливо проявляти любов до своїх дітей? 
Чи можете пригадати, що змушувало Вас відчувати себе щасливими в дитинстві? Пригадуєте чудовий 

час, проведений з батьками на природі, свята, допомогу у виконанні домашнього завдання або те, як Ви 

ділились із ними своїми таємницями? Сьогодні Ви самі батьки, але чи  докладаєте всіх зусиль, аби Ваші діти 

почували себе комфортно й затишно? Дуже часто навіть дрібниці мають значення… 

1. Вимикайте смартфон. Коли повертаєтесь додому з роботи або Ваші діти приходять зі школи, відкладіть 

телефон і оточіть їх своєю увагою, принаймні в перші тридцять хвилин. Діти люблять цю сімейну традицію, 

адже знають, що в такому випадку Ви не будете відволікатись від їх розповіді Вам, що сталося у школі.  

2. Вимикайте телевізор і всі електронні пристрої під час прийому їжі. Прийом їжі – це ті рідкісні 

моменти, коли слід насолоджуватися товариством один одного. Дітям це приносить величезну користь. 

Прийом їжі при цьому проходить розмірено й неквапливо, що відповідає здоровому харчуванню.  

3. Зробіть відхід до сну дорогоцінним моментом. Діти молодшого віку завжди тішаться тими моментами, 

коли Ви читаєте їм казку, доки вони щасливо занурюються в сон. Це надзвичайно заспокоює їх і 

розвиває особливий зв'язок між батьками й ними. Додаткова перевага полягає в тому, що це також 

допомагає розвитку мозку Вашої дитини. 

4. Демонструйте фізичну прихильність. Дослідження показують, що діти розквітають від тепла й ласки. 

Дитина відчуває у ставленні до себе увагу, у неї формується почуття власної гідності. Хоча б один поцілунок 

або обійми на день принесуть багато користі і Вам, і дитині. Оскільки підлітки можуть соромитися проявів 

батьківської любові, для них Ви завжди повинні знаходити слова підтримки. 

5. Проводьте корисний час з кожною дитиною. Чудово, коли один з батьків або відразу мама й тато 

можуть приділяти час індивідуальному спілкуванню зі своїми дітьми. Тоді діти відчувають себе особливими, 

а їх брати й сестри не заважають спілкуванню з батьками. Такий час можна витрачати на які завгодно заняття!  

6. Дисциплінуйте дітей з любов'ю та ніжністю. Є батьки, які вважають, що бити дитину – це, імовірно, 

найбільш ефективний та економний за часом спосіб запровадження дисципліни. Так малюк дізнається, що 

насильство – це ефективний спосіб боротьби з суперечностями й вирішення конфліктів. Важливо, щоб від 

батьків ішов безумовний, стійкий потік любові й ніжності, а не агресії! 

7. Залишайте веселі та ніжні записки й повідомлення дітям. Це можуть бути повідомлення або 

маленька записка під подушкою, на холодильнику; жарт, ласкаве прізвисько або те, що показує дітям, що 

вони все ще перебувають у центрі Вашої уваги. 

8. Дивіться дітям в очі. Кращий спосіб спілкування зі своїми дітьми – це під час розмови дивитись їм в 

очі. Зоровий контакт дуже важливий у наш час, коли всі прикуті до комп'ютерів, планшетів чи телефонів.  

9. Посміхайтеся частіше. Що може краще продемонструвати Вашу любов і тепло до дітей, ніж Ваша 

посмішка щоразу, коли вони приходять у кімнату? Це допомагає їм розслабитись, демонструє, що їх 

присутність цінна. Так, бувають моменти, коли треба нагадувати дітям про їх погану поведінку, але чому б не 

використовувати решту 90% часу на демонстрацію їм Вашої любові? 

10. Будьте зразковим прикладом для наслідування. Скільки разів Ви нагадували своїм дітям, що їм 

робити, як бути ввічливим і як убезпечити себе в тій чи іншій ситуації? Часто батьки забувають, що вони самі 

повинні бути ідеальним зразком для наслідування, тому що діти –  великі наслідувачі.  

11. Залучайте дітей до процесу прийняття рішень. Що вдягти у школу наступного дня або куди поїхати 

на канікулах, можна вирішити з дитиною.Це також допомагає учитися приймати рішення під наглядом батьків 

12. Грайте з дітьми. Коли діти беруть участь в опитуваннях, вони часто скаржаться на надмірне 

навантаження й занадто напружений розклад. Вони просто хочуть трохи відпочити з батьками, повеселитися!  

13. Зробіть дитину щасливою! Дитина може страждати у школі від будь-чого. Покажіть, що Ви 

піклуєтеся про неї, зустріньтеся з людьми, залученими в конфлікт, спробуйте з'ясувати причину напруженості 

та занепокоєння дитини. Винною цілком може бути саме Ваша дитина, але покажіть готовність допомогти. 

14. Зберігайте листівки та подарунки. Коли Ваша дитина дає власноруч написану записку, малюнок або 

маленький вірш, покажіть, що цінуєте її подарунки. Тримайте їх у спеціальному ящику або папці. Показуйте 

їх малюку час від часу. Його зігріватиме відчуття результативності та успішності його зусиль. 

15. Ніколи не перебивайте розповідь дитини. Коли дитина розповідає історію про те, що сталось у школі, 

ніколи не переривайте її, слухайте з великою увагою. Відповідно поводьтесь і тоді, коли вона хоче поділитися  

враженнями про прочитану книгу або показати свій фоторепортаж. Так дитина буде відчувати себе бажаною, 

оточеною любов’ю!   За матеріалами: Розвиток дитини                                                  Сторінку веде І.К. Українець 

БАТЬКІВСЬКИЙ КАТЕХІЗИС 

http://childdevelop.com.ua/articles/develop/15/
http://childdevelop.com.ua/articles/upbring/229/
http://childdevelop.com.ua/articles/develop/55/
http://childdevelop.com.ua/articles/conflict/326/
http://childdevelop.com.ua/articles/upbring/267/
http://childdevelop.com.ua/articles/upbring/244/
http://childdevelop.com.ua/articles/leisure/224/
http://childdevelop.com.ua/
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Наша сьогоднішня розмова з особистістю творчою – 

керівником шкільного гуртка квілінгу «Креатив» - Інною Григорівною 

Крижанівською!  

Тож приєнуйтеся до розмови і до цікавої справи! 
– Доброго дня, Інно Григорівно! Дякую, що згодилися на інтерв’ю! Тож 

дозвольте розпочати… Про Вас у школі знають як про керівника гуртка 

і все. Розкажіть про себе трішки. Ви народилися у Черкасах? Якщо ні – 

коли переїхали сюди? 

– Я народилася у селі Геронимівка. Живу там і щодня приїжджаю у Черкаси 

працювати… 

– Як давно зацікавилися 

квілінгом?  

– Усе розпочалося 3 роки тому… Отримала пропозицію взятися 

за гурток. Мене це дуже зацікавило. Я відвідувала різні 

виставки, дивилася усілякі поробки дітей і майстринь. Захотіла 

і сама опанувати цей вид мистецтва. Захопило!.. Але 

мистецтво не стоїть на місці, з’являється щось нове, щороку 

беруся за роботу з новими силами, щоб створювати цікаві 

вироби. 

– Хто Ви за освітою? 

– Першу освіту здобувала у коледжі № 20 (нині Черкаський 

художньо-технічний коледж – ред.). Після закінчення 

отримала диплом за спеціальністю «Майстер розпису по дереву». Другу освіту 

отримала у Черкаському національному університеті імені Богдана 

Хмельницького. За дипломом стала дизайнером інтер’єру.   

– Розкажіть про своє студентське життя. Що було цікавого під час Вашого 

навчання? 

– Я навчалася і паралельно працювала на художньому факультеті…  Мала роботу зі 

студентами, допомагала організовувати виставки (щороку у нас проходила 

виставка у художньому музеї). Це справді було цікаво. Роботи були 

різноманітними: і декоративні, і проекти з інтер’єру, розроблені студентами…  

– Що надихнуло Вас займатися саме у цій сфері? 

– Тому що це моє… Мені ближче по духу 

декоративні вироби. Також паралельно малюю 

олійними фарбами картини на замовлення… 

– Відколи працюєте у Центрі дитячої та юнацької творчості? 

– Працюю там уже 3 роки. До цього працювала у ЧНУ імені Богдана 

Хмельницького навчальним майстром… 

– А що викладаєте у Центрі дитячої та юнацької 

творчості? Також квілінг? 

– Там керую студією «АртДім» (робимо витинанки, займаємося квілінгом, робимо 

поробки з гофропаперу, також займаємось вітражем, псевдовітражем і батиком) та 

гуртком «Веселе тісто» (вироби із солоного тіста). 

– Як Вам працюється у нашій школи? 

– Подобається… Діти із задоволенням прибігають на наші заняття. До мене 

приходять учні початкових та п’ятих класів.   

– А що потрібно знати, щоб займатися квілінгом вдома? Чи знадобляться якісь 

особливі вміння? 

– Потрібно знати ази – елементи ролів, як накручувати, уміти їх клеїти. Опісля 

можна розпочинати займатися цим самостійно. Я із задоволенням допоможу усім, хто захоче займатися 

квілінгом у гуртку «Креатив». 

– Дякую за інтерв’ю. Усього найкращого!                                                                      Діалог вів Євгеній Буряк 

ПОГОВОРИМО ВІДВЕРТО 
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Згідно розпорядження міського голови Анатолія 

Бондаренка від 5.02.2016 р. № 11-р «Про впорядкування 

фінансово-господарської діяльності загальноосвітніх та 

дошкільних навчальних закладів міста» на виконання     

п. 39 рішення Черкаської міської ради від 28.01.2016 р.      

№ 2-137 «Про міський бюджет на 2016 рік» 

департаменту освіти та гуманітарної політики 

заборонено збір коштів з батьків учнів загальноосвітніх і 

вихованців дошкільних навчальних закладів для 

забезпечення видатків з поточного ремонту та  

утримання загальноосвітніх та дошкільних навчальних закладів. У свою чергу департамент 

освіти та гуманітарної політики направив в усі навчальні заклади міста відповідний наказ       
№ 60 від 09.02.2016 р., яким ще раз заборонено збір  коштів з батьків у школах і дитячих 

садочках.  

До слова, на шкільному сайті у розділі «Звіт перед громадськістю» - «Фінансова звітність» 

представлено щомісячні звіти про надходження та витрати благодійних коштів за попередні 

місяці 2015-2016 навчального року у нашому навчальному закладі. 

 

 

За додатковою інформацією можна звертатися до класних керівників. По класах на батьківських 

зборах дане питання розглядалося. Найближчим часом планується зібрання батьківського комітету 

школи, на якому буде ще раз детально розтлумачено питання благодійності у школі. На даний час 

збору будь-яких благодійних коштів у закладі не відбувається. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

     
 

 

Театральне життя Черкащини розпочалося 1897 року в Золотоноші відкриттям театру у приміщенні чайної, 

а в 1904 році театральний гурток створили в Умані. Черкаси не мали власного театру, а трупи зі своїми 

виставами виступали на сценах заможних жителів. Купець Житомирський надавав сцену власного будинку 

(зараз на тому місці розташований Черкаський медичний коледж) для гастролей декілька сезонів поспіль. 

Згодом, коштами підприємця Фастівського у 1899 році був споруджений дерев’яний будинок для циркових і 

театральних вистав на вулиці Гоголівській (нині Гоголя), там де зараз міститься універмаг центрального 

ринку. У 1902 році брат «Світської левиці» Ганни Ярової черкаський підприємець Іван Яровий придбав 

ділянку для будівництва театру й закладення саду. Проект за свої кошти реалізувала Ганна, яка, після 

тривалого часу перебування в Санкт-Петербурзі, повернулася до Черкас. Саме завдяки їй у Черкасах і з’явився 

театр. Цікавим є той факт, що театр Івана Ярового не був єдиною театральною сценою міста: у тому ж 1902 

році на розі нинішніх вулиць Благовісної і Смілянської було збудовано Народний Дім, де відбувалися різні 

збори, функціонувала недільна школа та… виступали театральні колективи. У його стінах зародився 

                                       УВАГА!!! 
Адреса шкільної сторінки  

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

ФІНАНСОВИЙ АСПЕКТ  

СПЕЦПРОЕКТ: Черкаська драма у театрі…  

КОМЕНТАР АДМІНІСТРАЦІЇ ШКОЛИ 

https://plus.google.com/+School7CkUa/posts
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самодіяльний Український драматичний театр, який очолила енергійна аматорка сцени О. Смирнова-

Бірюкова. У 1909 році в Черкасах працювали драматичні гуртки «Гайдамаки», «Любителі» та колектив          

В. Нестеровського. Зважаючи на певні обставини, у 1910 році театр Ярового був наданий в оренду Зисіну і 

Лур’є для влаштування в ньому кінематографу. У будинку напроти нинішнього Дитячого парку в 1916-1917 

роках розміщувалися Комерційне і Громадське зібрання, де відбувалися любительські спектаклі. У 1920 році в 

Черкасах розпочав роботу колектив драматичного театру імені Івана Франка, першою виставою якого стала 

комедія Миколи Гоголя «Ревізор» 1921 року… 

У не такому далекому 1932-му в місті Малин Житомирської області 

пересувний робітничо-колгоспний театр на базі групи акторів-вихідців із 

3-ї майстерні Мистецького об’єднання "Березіль" представив глядачам 

виставу за антивоєнною п’єсою М. Ірчана "Родина щіткарів". Це був 

початок новоствореного урядовою постановою театру, який, 

подорожуючи від села до села, надихаючись романтикою акторського 

життя та щирим блиском в очах вдячних глядачів у 1933 році приїздить 

до Шевченкового краю. Гастролери почали працювати в Черкасах, у 1939 

році Черкаському театру було присвоєно ім’я великого поета Тараса 

Шевченка, а стаціонарним колектив став лише після Великої Вітчизняної 

війни в 1954 році. У 1963 році театр став іменуватися Обласним державним українським музично-

драматичним театром ім Шевченка. Після Великої Вітчизняної війни, нарешті, було ухвалено рішення 

побудувати на місці синагоги, яка проіснувала до середини 30-х років, будівлю Обласного театру… Після 

кропіткого будівництва, яке тривало близько шести років, 1 вересня 1965 року театр відкрив новий сезон у 

новій будівлі… Хоча будівля театру була витримана в рамках радянського канону: такий собі 

поліфункціональний будинок для партійних засідань та конференцій зі сценою, та все ж Черкаський обласний 

театр був першим театром в Україні, збудованим із урахуванням останніх досягнень сценічного обладнання. 

Вперше в Україні тут була змонтована максимально рухома сцена, механізми якої дозволяють рухати 

декорації вагою до 14 тон. Крім того, було вперше використано новітні освітлювальні пристрої та установка 

стереофонічного звучання… Спираючись на свідчення колишнього директора Черкаського обласного театру 

С.І. Шевченка, цікаво зазначити, що для проведення однієї вистави лише сцена потребувала 240 кВт 

електроенергії, що прирівнювалося до використання електроенергії цілим районним центром. 

Останні кілька років Черкаський обласний театр організовував і проводив Міжнародний театральний 

фестиваль «Сцена людства». 

Сьогодні черкаський театр переживає тяжкі часи: пуста сцена з відсутньою глядацькою залою, закинуті сірі 

коридори, «позичена» сцена для виступів, надія на відновлення після пожежі… Чи сподівалися актори такого 

відомого не тільки в Україні, а й за її межами театру опинитися «на вулиці» через чиюсь необережність чи 

підлий задум?! Про це і про багато іншого сьогодні поговоримо з актором театру, активним громадським 

діячем, головою благодійного фонду Олександром Гуменним… А висновки робіть на 

свій розсуд!  
– Доброго дня, пане Олександре! Щиро дякую, що знайшли час для нашої розмови! У 

березні світом відзначається Міжнародний день театру. Нам рідний - черкаський 

театр! Наша щкола є постійною «глядачкою» Ваших творчих дітищ! 

Захоплюємося талантом такого неперевершеного колективу! Тому хочемо 

сьогодні поговорити про приємне і наболіле водночас! Яке воно, життя сучасного 

театру? 

– Сучасного, напевне, «веселе» (якщо брати інші театри). Стосовно нашого театру… Як 

відомо, зараз ми залишились без приміщення, ми «мандруємо» по різних приміщеннях.  

Нашими основними базами зараз є Будинок культури ім. Кулика та Черкаська 

філармонія… 

– Ви – особа небайдужа, активна, здатна не лише переживати на словах, а й робити конкретні справи! А 

ким мріяли стати у дитинстві?  

– Чесно, хотів стати тим, ким я є зараз, - актором. Моїм кумиром є Андрій Миронов. Обожнюю цього актора. 

Навіть коли вступав до музичної школи (закінчив її по класу скрипки), то співав на прослуховуванні пісню 

«Остров Невезения» з «Бриллиантовой руки». 

– Де Ви навчалися? 
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– Акторській майстерності – на сцені. А взагалі закінчив Кіровський гірничо-транспортний технікум, так 

склалися обставини… Школу я закінчив на початку 90-х 

років, а тоді, як відомо, були фінансові проблеми в усій 

Україні, доволі важкі часи були. Моїй матері повідомили з 

Дніпропетровського театрального училища, що будуть 

скасовувати гуртожиток у Дніпропетровську, куди я 

планував вступати, а мої батьки прості люди: тато – шахтар, 

а мама усе своє життя пропрацювала телефоністкою. 

– Скільки років Ви працюєте у театрі? Де працювали 

раніше? 

– Загалом працюю у цій сфері 18 років. У Черкаському театрі – 8 років. Першим моїм театром був Луганський 

музично-драматичний театр, там я був без освіти, але з великим бажанням навчатися, так би мовити «на 

голому ентузіазмі», там були доволі сильні люди, які були готові навчати, яким я дуже завдячую. Після нього 

був Білоцерківський, потім Миколаївський російський драматичний театр, четвертим театром для мене став 

Черкаський український. 

– Чому саме черкаський театр став для Вас «другою домівкою»? 

– Напевно, мене зачепило те, що, порівняно з іншими, у Черкаському театрі є міцність і згуртованість акторів. 

Дуже приємно  і легко грати із професіоналами, які працюють на те, щоб глядачам сподобалася вистава і вони 

прийшли на неї знов. Крім того, скажу відверто, що мене зацікавило те, що театр у Черкасах хоча б раз у два 

роки виїжджає за кордон. Працюючи тут уже 8 років, я був у Бельгії, Голландії, Фінляндії, Румунії, Македонії, 

минулого року були у Бразилії. Широка географія… 

– Які відчуття переживаєте, стоячи на сцені? Чи змінюються/притупляються вони з роками? 

– Коли стою на сцені, повністю втілююся в образ свого героя. Переживання за кулісами, це нормально, як на 

мене, вони мають бути, незалежно від кількості пропрацьованих  у театрі років. Я б не сказав, що 

притупляються з роками, принаймні, у мене – ні. 

– Яке Ваше сценічне амплуа?  

– Важко сказати (сміється), тому що у кожному театрі було своє… Яке воно саме у черкаському театрі, теж 

важко відповісти, адже я граю і комедійні ролі, і драматичні… Напевне, більше у мене саме комедійних ролей, 

хоча дуже хотілося зіграти щось більш драматичне, серйозніше… 

– Гадаю, що за час Вашої роботи у театрі відбулося багато цікавих історій. Будь ласка, розкажіть про 

найцікавіші нашим читачам.   

– Отак відразу не згадаю, треба подумати… Наприклад, історія з експериментальною, документальною, по суті 

єдиною у своєму роді в Україні виставою «Місто на Че». Там була така цікава ситуація, коли в принципі 

більшість акторів не розуміли, як усе те, що наговорили люди і «зліпили» у п’єсу драматурги можна зіграти, і 

до останніх репетицій ми не могли цього зрозуміти, були також конфліктні ситуації з режисерами стосовно 

ненормативної лексики, бо ми, актори, уважали, що це – театр, він має нести щось світле, приємне… Але після 

прем’єрного виходу вистави ми зрозуміли, що інакшою вистава бути не могла… 

             Також доволі часто бувають такі курйозні моменти, майже на будь-якій виставі, коли актори настільки 

уживаються в свою роль, повною мірою грають, і, забуваючи про сценарій, починають говорити «отсєбятіну». 

І бувають доволі цікаві моменти. Наприклад, нещодавно, коли ми грали «Хто у домі господар?», Юрій 

Берлінський і Сергій Бобров (у них є парна сцена) захопилися… Мабуть, так скучили за цією виставою, що 

буквально кожне їхнє слово зривалося на оплески, було здорово! Це справді йде на користь виставі та 

сприйняттю театру загалом.  

– Кажуть, що актори інколи «вживаються» в свої 

театральні ролі. Який Ви поза театром, вдома: з таким 

же поставленим голосом чи навпаки, тихий, спокійний, 

безпретензійний? 

– Буваю різний (посміхається). Зараз сам виховую сина, 

розлучився з дружиною. Зі мною залишилася дитина, 

незабаром їй буде шість років… Тому мені доводиться бути 

різним: як татові – більш серйозним і суворим, як мамі – більш спокійним і лагідним   

– До речі, про сина. Як гадаєте, він буде наслідувати батька? Бачите у ньому акторські здібності? 
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– Акторських здібностей вистачає (сміється). Але чи буде він цим займатися, не знаю… Це його життя, його 

вибір. Я не буду ні перетягувати його у цю стихію, ні відштовхувати від неї. Підросте – сам скаже . Але, як 

на мене, професія актора надто заромантизована. Насправді, це важка, іноді навіть нудна робота. Бо декілька 

разів грати одну й ту ж виставу з одним текстом, а якщо на гастролях – то декілька разів на день, декілька днів 

поспіль грати в одній виставі… Це доволі виснажливо… 

– Ну а тепер хотілося б поговорити про наболіле… Будівля театру до сих пір неремонтована: куди йти 

далі? Яким Богам молитися?  

– Богам молитися? Сенс? Гадаю, вони нічим не допоможуть…((( Ми живемо в епоху реалізму – сам зробив, тоді 

буде якийсь результат… Принаймні намагаюся щось зробити, періодично даю знати про театр в пресі, аби про 

нього не забували. Намагаюся частіше розмовляти з губернатором, а також із тими людьми, від яких залежить 

доля реконструкції театру. Наступним кроком у моїй власній програмі є запланована на 22 березня поїздка під 

стіни Кабміну з транспорантами, плакатами і вимогами звернути увагу на наш театр. Тому що розумію, що у 

межах нашої області це питання не вирішиться, бо фінанси потрібні реально великі… 

– То як Ви вважаєте, у чому справжня причина пожежі у театрі? Чи вірите Ви в офіційну версію? 

– Однією із перших версій було ніби паління акторів у недозволеному місці… Як на мене, це абсолютна дурня, 

щоб піти на балкон 3-го поверху покурити… Відразу було зрозуміло, що це висмоктане з пальця. Наскільки 

мені відомо, з результатів останніх експертиз було виявлено підпал, боюся помилитися, але було приблизно 

таке формулювання: «Занесення в зал легкозаймистої речовини». То це вже умисний злочин!.. 

– Яка ситуація із ремонтом у театрі сьогодні? Як гадаєте, коли ремонтні роботи закінчаться чи, 

принаймні, активно почнуться?  

– Зараз ремонтних робіт вже немає. Тому що ті 500 тис., які встигли «висмикнути» з 16 мільйонів, вже 

використані. На сьогоднішній день роботи ніякі не ведуться. Наскільки я зрозумів, усі підготовчі роботи вже 

були зроблені – були прибрані згорілі бетонні перекриття, дерев’яні і т.д. Це все було демонтовано і вивезено. 

Наступним кроком має бути вже власне будівництво. 

– Чи є у планах зміна чи доповнення репертуару театру? Що нового прихильники Вашого таланту 

зможуть побачити вже найближчим часом? 

– Побачать… Вже найближчим часом у репертуарі з’явиться нова казочка – «Троє поросят», справді, нова та 

цікава інтерпретація цієї казки, і, наскільки мені відомо, вже через тиждень-півтора розпочнеться робота над 

новою хореографічною виставою, пов’язаною з танго, далі у планах український водевіль і, якщо я не 

помиляюся, ще одна комедія…  

– Як змінилася атмосфера у колективі після звільнення Сергія Проскурні? Хто нині є художнім керівником 

театру?  

– Художнього керівника на даний момент у нас немає. Я не кажу, що нам легко, він має бути. Але без Проскурні 

ми обходимось. Як видно, театр не загинув, його не понівечили, а навпаки, відразу після його звільнення 

вийшла, на мій погляд, дуже вдала новорічна казочка «Всі миші люблять сир». Зараз ще ведуться роботи над 

виставами, про які я вже сказав, що були у планах вже давно, але саме через те, що у пана Проскурні були свої 

плани, про які ми, частіше за все, просто не знали, бо він із нами не ділився... Тому нам стало працювати 

значно легше. Легше, бо знаєш, що можеш розраховувати на себе і своїх колег, а не на те, що десь там є якийсь 

виконувач обов’язків художнього керівника, який з’являється декілька разів на місяць і взагалі керує 

телефоном. 

– Скільки осіб сьогодні нараховує колектив театру? 

– Боюся помилитися, але, здається, близько 130-140 осіб. 

– Знаємо, що Ви є головою Благодійного фонду «Черкаський театр». 

Тож скажіть, чи багато людей відгукнулося на допомогу? Скільки 

вдалося зібрати коштів на цей момент? А чого ще не вистачає? 

– Не вистачає, як-то кажуть, «малость». Нам усього лише потрібно 

декілька десятків мільйонів саме на відбудову . Узагалі відгукнулися 

прості люди, з невеликим заробітком. Вони більш чуйні серцем, ніж 

бізнесмени чи меценати, з яких, до речі, ніхто не відгукнувся… Тому і відповідно сума – трохи більше за 

97 700 грн. Із цих коштів найбільша сума надійшла з Києва, від наших колег, які зіграли у свій вихідний день 

виставу на нашу користь і перерахували нам 72 тис. грн.   
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– Щиро бажаємо якнайшвидшого повернення у свою «другу домівку», відреставровану, світлу, натхненну, 

та творчих успіхів Вам і всьому колективу Черкаського академічного обласного українського музично-

драматичного театру імені Т. Г. Шевченка! Дякую за змістовну і щиру розмову! 

– І вам спасибі! Завжди раді бачити учнів вашої школи на наших виставах! 

Спецрепортаж підготував Євгеній Буряк 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 - Свято приходу весни. Довгоочікувану весну прийнято було зустрічати 

ще за часів язичників. Традиція вшанування весни, яку уособлює прекрасна 

дівчина, збереглася і до наших часів. Легенда свідчить, що колись Сонце 

зійшло на землю в образі прекрасної діви. Але злий Змій закрив красуню в 

своєму палаці. І в цю мить все навколо змінилося: замовкли птахи, 

перестали веселитися діти, світ став похмурим і сумним. Врятувати Сонце 

зважився тільки один молодець. Він шукав палац, в якому захована дівиця, 

цілий рік. В нерівній боротьбі юнак переміг Змія та визволив Сонце. Після 

цього ожила вся природа, але цього вже не зміг побачити молодець, 

оскільки був сильно поранений і помер. Його кров капала на білий сніг, 

який поступово починав танути. І на цьому місці виросли прекрасні проліски. Зараз під час свята приходу 

весни прийнято розповідати цю легенду. Незмінними атрибутами цього дня є квіти, зокрема проліски, які 

стали вісниками приходу весни. У наш час свято приходу весни широко відзначають в Молдові, Румунії та 

Болгарії. Всесвітній день котів традиційно відзначається в перший день весни — 1 березня. Всесвітній день 

цивільної оборони. 
3 - Всесвітній день письменника (щорічно). Міжнародний день охорони здоров'я вуха і слуху. Всесвітній 

день дикої природи. 
4 - День професійного сержанта в Україні. Це свято було введено з метою підтримки і підвищення 

престижу військової служби за контрактом на посаді сержантського і старшинського складу, а також 

подальшого патріотичного виховання військових кадрів України. 

6 - Всесвітній день дитячого телебачення і радіомовлення (в першу неділю 

березня). Всесвітній день дантиста – своє професійне свято відзначають лікарі, 

яких багато хто боїться, але без яких людство обійтися не може - зубні лікарі. 6 

березня 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». 

7 – Масниця (в останній тиждень перед Великим постом, за сім тижнів до 

Великодня).  2000 року Президент України Леонід Кучма прийняв Указ про 

відправку вітчизняних миротворців у Косово в колишню республіку Югославії. 

8 – Міжнародний жіночий день (щорічно). 

9 - Всесвітній день діджея (щорічно). Диск-жокей — це людина, яка дарує оточуючим музику. У сучасній 

індустрії розваг є кілька типів диск-жокеїв. Зокрема, найбільшу аудиторію слухачів мають ді-джеї радіо. 

Народився Тарас Григорович Шевченко, видатний український поет, художник, пророк. 

10 - помер Тарас Шевченко. 

12 - День землевпорядника України (щороку в другу суботу березня). Всесвітній день проти кіберцензури. 

13 - Прощена неділя (в останній день Масляного тижня). Традиційно в цей день прийнято просити прощення 

у Господа і всіх людей, які оточують людину. З Прощеною неділею пов'язаний ще один церковний звичай — 

читати на літургії Нагірну Проповідь Євангелія, де сказано, що людина повинна прощати образи ближніх і 

намагатися примиритися з ворогуючими. Прощена неділя вважається першим кроком до дотримання 

Цей день в історії  

                                       УВАГА!!! 
Адреса нової шкільної сторінки в Twitter: 

https://twitter.com/school7_ck  

https://twitter.com/school7_ck


 

  19  
 

Великого посту, тому її відзначають в останню неділю до початку цього посту. Уже в цей день віруючим 

забороняється вживати в їжу продукти тваринного походження. Після вечірньої служби в церкві відбувається 

спеціальний обряд прощення. Він полягає в тому, що всі люди, що знаходяться в храмі, просять вибачення 

один у одного, оскільки у Великий піст треба вступати з чистою душею. 

14 - Міжнародний день річок (щорічно). Міжнародний день числа «Пі». Початок Великого посту. 

15 - Всесвітній день захисту прав споживачів. День святого Патріка. 

18 - Всесвітній день сну. День працівника податкової та митної справи 

України. 

19 - Міжнародний день клієнта. 

20 - День працівників житлово-комунального господарства та побутового 

обслуговування населення України. Міжнародний день астрології. 

Міжнародний день щастя. День Землі. День весняного рівнодення. 

21 - Міжнародний день Навруз. 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. Всесвітній день захисту лісів. 

22 - Всесвітній день водних ресурсів. Міжнародний день таксиста. 

23 - Всесвітній день метеорології. 
24 - Великий четвер у західних християн (в останній четвер перед Пасхою). Всесвітній день боротьби з 

туберкульозом. 

25 - Страсна П'ятниця у західних християн (Велика п'ятниця). День Служби 

безпеки України. 

26 - День хворих на епілепсію (Фіолетовий день). 

27 - Великдень у західних християн. Католицький Великдень. Міжнародний 

день театру. Всесвітній день нефролога. 

28 - Великодній понеділок у західних християн. Створений рецепт кока-

коли 

31 - Міжнародний день резервного копіювання (День бекапу). У Парижі відбулося урочисте відкриття 

Ейфелевої вежі 

 

 

 

 

    Щастя ... Це почуття відображається в картинах і оспівується в 

віршах, його бажають і до нього прагнуть. Поети з давніх часів 

намагаються знайти йому визначення, але так і не досягли цього. Ясно 

тільки одне: більше всього на світі людина мріє бути щасливою… 

    І ця мета об'єднує всіх жителів Землі, незалежно від віку, статі чи 

матеріального благополуччя. Із 2012 року в усьому світі прийнято 

відзначати 20 березня Міжнародний день щастя. Дата для торжества була 

обрана невипадково. 20 березня настає весняне рівнодення, символізує 

однакове право на щастя для всіх. Так само як день дорівнює ночі, одна 

людина схожа на іншу.   

    Що таке щастя? Напевно, кожен із нас замислювався над цим питанням. Воно терзає душі людей. Якщо 

опитати сто людей, в чому вони знаходять щастя, повірте, буде сто різних відповідей. Це означає, що кожна 

людина бачить суть щастя по-різному.. То що ж таке щастя?  

Щастя – різне воно … 

Це родинного інтиму тепло, 

Безтурботне дитинство і друзі нові –  

Все це щастя також у моєму житті! 

Це ніжна мамина ласка 

Та на вечір бабусина казка, 

Це смачненька вечеря за круглим столом, 

Де зібралась велика родина гуртом, 

Коли мама і тато - це друзі твої,  

Що тобі допоможуть в хвилини тяжкі! 

Вишиванка бабусі на пам’ять тобі,  

Подарована  від усієї душі! 

Все це зветься словом простим… 

Щастя… 

Хай дарує Господь його всім! 

Щастям ділилася Анастасія Мусієнко

 

 

Міжнародний день щастя 
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    Початок весни — особливий період для кішок. Саме тому люди вшановують своїх улюбленців у перший 

день березня. Кішка — це найближча до людини тварина, є надзвичайно розумним створінням, багато в чому 

перевершує собаку. Вважається, що кішки не приносять кинуту їм палицю, як це роблять собаки, лише тому, 

що вони не вважають цю роботу своїм обов'язком. Святкування Дня котів влаштовують для 36 видів цих 

тварин, які знаходяться поруч з людиною у всіх куточках землі. Кожна кішка має свій особливий характер. Ці 

тварини вимагають поваги до себе, оскільки відчувають себе рівними з людиною! 

Наші 
Томас – новорічна радість – 

Степнова Дарина, 10м клас 

Моня – бешкетник – Щербатюк 

Леся Анатоліївна, вчитель 

англійської мови 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Максим переглядає телевізор – 

Шарий Олександр, 11а 

чотирилапі 
Ніка, так вона відпочиває – 

Вент Ірина Геліївна, заступник 

директора з НВР 

 
Ліза – грає у піжмурки – 

Колосова Антоніна Іванівна, 

вчитель початкових класів 

 
Анфіса – тендітна нянька – 

Середа Тетяна Григорівна, 

педагог-організатор школи 

 
Маленька принцеса Мусієнда – 

Пожарська Наталія 

Анатоліївна, педагог-

організатор школи 

друзі 
Неймовірна Маруся – Павленка 

Артема та Дениса, 5А клас 

 
Зима була холодною – Тошка – 

Шувалова Євгенія 6А клас 

 
Подарунок Миколайчика від 

Войка Назара 

 
А я за тобою підглядаю… 

Пушина – Кухоль Анни, 

 8а клас 

 

Підбірку муркотливу зібрала 

Н.А. Пожарська

Жити по-котячому… 



 

 

 

 

Пасха, як відомо багатьом, день воскресіння Ісуса Христа. 

Цьому святу вже більше 2000 років, і багато традиційних дій 

втратили свій сенс в очах пересічної людини. Тим не менш, 

багато хто на Великдень пече паски і фарбує курячі яйця в різні 

кольори, так прийнято. Однак, так сталося, що католики й 

християни святкують дещо по-різному. 

Християнська Пасха святкується навесні, але день святкування 

не є фіксованим, а визначається по місячно-сонячному 

календареві. Розрахунок дати Пасхи складний. Загальне правило 

формулюється так: «Великдень святкується в першу неділю після 

весняного повного місяця». Весняний повний місяць – це місяць, 

який настав після дня весняного рівнодення. Якщо повний місяць настає раніше 21 березня (день весняного 

рівнодення), то пасхальним вважається наступний повний місяць. А якщо пасхальний повний місяць випадає 

на неділю, то Великдень святкується в наступну неділю. Але оскільки Православна і Католицька Церкви 

використовують різні календарні системи, то і дати Пасхи та пов’язаних з нею свят, як правило, бувають 

різними. 

Символи пасхального свята – кролик, який несе фарбовані яйця. Звичай фарбувати яйця поширений 

всюди. Священики освячують яйця в будинках парафіян в суботу разом з іншою ритуальної їжею. Увечері в 

Страсну суботу в усіх храмах служать всеношну. Вранці, повертаючись додому, всі розговляються, перш за 

все, яйцями. Готують і м’ясні страви (свинину, ягнятину), а також здобний хліб. 

Чим відрізняється православна Пасха від католицької? 

В Україні живуть люди, які сповідують різні релігії. Але більшість українців або православні, або 

католики. Тому Великдень в нашій країні, можна сказати, відзначають двічі – за католицьким календарем і за 

православним. А іноді Пасхи збігаються, і тоді католики і православні разом зустрічають свято. Однак 

роблять це по-різному. 

У піст у православних не можна їсти не тільки м’ясо, а й рибу, молочні продукти. Католики ж дозволяють 

собі усі продукти, крім м’ясних. 

Різниця в богослужінні. Само собою, тут слід говорити не про відмінності, а про збіги. Або про те, як 

«відрізняються збіги». Наприклад, великодній вогонь. Його запалюють під час святкового богослужіння і в 

католицьких храмах, і в православних. У Греції і в деяких українських містах люди чекають Благодатного 

вогню від Храму Гробу Господнього. Коли вогонь прибуває, священики розносять його по всім міським 

храмам. Віруючі запалюють свої свічки від цього вогню, протягом всієї служби зберігають вогонь і потім 

несуть його додому, прагнучи зберегти його надалі весь рік до наступного Великодня. 

У католицькому храмі перед початком служби запалюють особливу пасхальну свічку – Пасхалі. Від цієї 

свічки вогонь роздають усім парафіянам. Весь пасхальний тиждень в католицьких храмах запалюють Пасхалі. 

Звичайно, це не всі відмінності православної Пасхи від католицької. Можна знайти ще багато. Хоча б у 

тому, як проходить великодня трапеза у католиків і у православних. Але це тема вже іншої розмови… 

                                                                                                              Статтю підготувала Дарина Дереза 

 

 

 

 
У 2016 році Масляна розпочнеться 7 березня і закінчиться 13 березня. 

Масляний тиждень - воістину народне торжество зустрічі весни. Перед тим, як 

увійти у Великий піст, люди прощаються із зимою, радіють першим погожим 

дням, випікаючи традиційні млинці, а ще готуються до очищення душі й тіла.  

Масляна має кілька назв: М’ясопуст її називають, тому що відбувається 

утримання від м'яса, Сирна - через достаток сиру на цьому тижні, і 

безпосередньо, Масницею - через вживання великої кількості масла.  

Найпоширенішими забавами, які влаштовувалися в селах, вважалися 

кулачні бої, катання на санях, поїдання млинців на час, лазіння по стовпу за 

призом, купання в ополонках, ігри з ведмедем, і нарешті, спалювання опудала. 

Як відомо, традиційною стравою на Масляну є млинці, які готують із 

різноманітною начинкою. Їх печуть щодня, розпочинаючи від понеділка. 

Масляну також відзначають всенародними гуляннями: танцями, співами, 

частуваннями. Народом поширювалися різноманітні назви цього свята: 

Великдень католиків і християн  

Масляна на порозі…  

http://panyanka.org.ua/2012/03/28/yak-farbuvaty-yajtsya-do-velykodnya/
http://panyanka.org.ua/2012/03/28/yak-farbuvaty-yajtsya-do-velykodnya/


 

  22  
 

Перебуза, Об’єдуха, Ясочка, Касаточка, Сирна, Чесна масниця, Цукрові вуста, Масляниця. Споконвіку 

Масляна вважалася жіночим святом, а чоловіки, які хотіли взяти в ньому участь, повинні були відкупитися 

грошима чи горілкою. 

Історія походження млинців 
 Традиційна страва Масляної - млинці. Вони мають свою історію, ще 

більш давню, ніж сам звичай. Вважають, що перші коржі з кислого тіста, 

щось на зразок млинців, почали пекти в Єгипті 4-5 тис. років тому. На Русі 

млинці знали дуже давно. Але спочатку вони були атрибутом поминок, 

перший млинець віддавали убогим, щоб покійних пом'янули. А вже після 

під млинці стали співати та танцювати, масницю проводжати. І так хвацько 

проводжали, що після свята говорили: «Масляна-об'едуха, грошей 

приберуха!»  

Стародавні вірили, що разом із круглим, рум'яним млинцем, таким схожим на сонце, вони з'їдають 

частинку його тепла і могутності. Для слов’ян Масляна була ще й зустріччю нового року, адже до XIV ст. 

новий рік вони святкували в березні. 

Друзі! Вітаємо вас із Масляною, святом веселих проводів зими, радісного очікування тепла та весняного 

пробудження природи. Бажаємо сонячного життя, добра і любові! З Масницею вас, хорошими гостями, 

смачними млинцями, зі швидкою весною!!! 

Матеріали збирали  і всіх вітали Богдан Цюпа, Дарина Крамар, Анастасія Мусієнко, 

 Анастасія Погорельська, Євгеній Буряк 

 

 

 

 
Сон нам життєво необхідний. Під час нормального і здорового сну 

в нашому організмі відбуваються унікальні відновні процеси, без яких 

нам ніяк не можна відчути бадьорість і компенсувати повноту наших 

сил. Ідея відзначати Міжнародний день сну, який проводиться інколи 

у третю п’ятницю березня, а точніше - в п’ятницю другого повного 

тижня березня, існувала давно. За даними медичної статистики в світі 

від тих чи інших порушень сну страждає вже більше 50% всього 

населення, за останні 100 років загальний час нічного сну зменшилася 

на 20%.  

Стара істина говорить: «Сон - найкращі ліки»! А результати дослідження, проведеного групою 

американських вчених з Стенфордського Університету, ще раз підтвердили справедливість цієї народної 

істини: спокійний нічний сон є необхідною умовою для того, щоб імунний захист організму проявляв свої 

здібності найкращим чином. 

В 2016 році Міжнародний день сну припадає на 18 березня. 

Найдивовижніші факти про сновидіння 
Під час сну ми паралізовані. Хочете вірте, хочете ні, але наше тіло практично паралізоване під час сну, 

в основному для того, щоб тіло не повторювало рухів, які відбуваються уві сні.  

Зовнішні подразники впливають на наші сни. Кожен з нас хоч раз випробував це на собі: 

підсвідомість робить частиною сну фізичне відчуття, яке ми відчуваємо в цей момент. Людям, які 

відчувають спрагу, підсвідомість підкидає образ склянки води. Вони намагаються напитися (у сні, 

звичайно), знову відчувають спрагу, знову бачать склянку води і так далі - поки не прокинуться і не 

зрозуміють, що дійсно хочуть пити й нап'ються вже в реальному світі. Таким чином, підсвідомість підказує, 

що потрібно прокинутися.  

Сни не бувають буквальними. Наша підсвідомість використовує мову знаків і символів. Тому не варто 

сприймати кожен сон, навіть із найбільш логічним і багатим сюжетом, буквально. Підсвідомість посилає 

нам сигнали, а не чіткі образи.  

Не всі можуть бачити кольорові сни. Близько 12% зрячих людей бачать тільки чорно-білі сни. Інші 

бачать сни в кольорі. Існують кілька типових груп сновидінь, які бачать усе без винятку: ситуації в школі 

Міжнародний день сну 
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або на роботі, спроба врятуватися від переслідування, падіння з висоти, смерть людини, випадання зубів, 

політ, провал на іспитах, аварії й т.д. 

Нам сниться тільки те, що ми бачили. У наших снах ми часто бачимо незнайомих людей, але поняття 

не маємо про те, що наша свідомість не придумує їхні обличчя. Це особи реальних людей, тих, кого ми 

бачили протягом життя, але не запам'ятали. 

Сни запобігають психозу. Нещодавно вчені провели експеримент: випробуваним давали спати 8 годин, 

однак будили в початковій фазі кожного сну. Через три дні в усіх без винятку учасників експерименту 

спостерігалися труднощі з концентрацією уваги, галюцинації, непояснена дратівливість і перші ознаки 

психозу.  

Сни бачать усі без винятку. Всі люди (за винятком хворих із сильним розладом психіки) бачать сни, 

однак чоловіки та жінки бачать сни по-різному. Чоловікам в основному сняться представники своєї статі, 

жінки ж у снах бачать представників обох статей у приблизно однаковій пропорції. 

Ми забуваємо 90% сновидінь. Через п'ять хвилин після пробудження ми вже не пам'ятаємо і половини 

своїх снів, а вже через десять хвилин навряд чи зможемо пригадати 10% з них. Відомі випадки, коли поети, 

письменники, учені бачили сни, у яких складали вірші, прозу або придумували нову наукову теорію. Саме 

снам зобов'язана своєю появою на світ відома періодична система елементів, вона ж таблиця Менделєєва.  

Сліпі бачать сни. Люди, що осліпли вже після народження, можуть бачити сни у вигляді картинок. 

Сліпі з народження не бачать картинок, однак їхні сни наповнені звуками, запахами і тактильними 

відчуттями.  

Людина не бачить снів у той момент, коли хропе.  

Маленькі діти не бачать у снах самих себе до досягнення 3 років. З 3 до 8 років діти бачать більше 

кошмарів, ніж дорослі за все своє життя.  

Якщо вас розбудити під час стадії швидкого сну, ви запам'ятаєте свій сон до найдрібніших подробиць. 

                                                                                        Статтю підготувала Анастасія Мусієнко 

 

 

 
                                                                                            

Поезія надихає, звеличує, штовхає на подвиги… Вірші найвідоміших 

поетів світу окриляють закоханих романтиків, запалюють 

відчайдушних любителів пригод, спонукають до боротьби за свої права. 

Нині поезія стала настільки популярною, що для неї навіть день 

окремий вигадали — 21 березня. Вперше Всесвітній день поезії 

відсвяткували… як гадаєш, де?.. звичайно ж, у Парижі, одному з 

найромантичніших міст Землі. А запровадила свято ЮНЕСКО у 1999 

році.  

День поезії — це ще й нагадування всім сучасникам про великих 

поетів, які своїм твердим словом впливали на долі цілих держав і 

завжди були в пошані. Цього дня креативні люди збираються разом, щоб поділитися власними поезіями та 

висловити свої почуття й емоції.  Я пропоную перечитати кілька моїх улюблених поезій чудової поетеси. 

Упізнали? 

 
Шипшина важко віддає плоди. 

Вона людей хапає за рукава. 

Вона кричить: - Людино, підожди! 

О, підожди, людино, будь ласкава. 

Не всі, не всі, хоч ягідку облиш!  

Одна пташина так мене просила! 

Я ж тут для всіх, а не для тебе лиш. 

І просто осінь щоб була красива. 

© Ліна Костенко 

 

Розкажу тобі думку таємну, 

Дивний здогад мене обпік: 

Я залишуся в серці твоєму 

На сьогодні, на завтра, навік. 

І минатиме час, нанизавши 

Сотні вражень, імен і країн,- 

На сьогодні, на завтра, назавжди!- 

Ти залишишся в серці моїм. 

А чому? То чудна теорема, 

на яку ти мене прирік. 

То все разом, а ти – окремо. 

І сьогодні, і завтра, й повік. 

© Ліна Костенко 

 

                                                                                    На прекрасне надихала Руслана Олійник

Всесвітній день поезії 



 

 

 

 
 

Сьогодні кількість загиблих вже вимірюється 

тисячами. І кінця, поки що, цьому не видно. Не 

будемо говорити про те, хто і за що бореться. Ця 

тема вже достатньо висвітлена в просторах 

інтернету, в щирих і недолугих коментарях, в 

повсякденних розмовах у чергах і автобусах. 

Давайте в цей день просто віддамо шану тим, хто 

"положив серце й душу за нашу свободу". 

А ще давайте вшануємо тих батьків, які ніколи не 

дочекаються сина, ту дружину, яка ніколи більше не зможе обійняти свого чоловіка, ту дитину, яка ніколи не 

побачить батьківської посмішки. Їм доводиться жити з цим болем щодня… І при всіх намаганнях допомогти – 

словом, ділом, грішми – ми ніколи не зможемо полегшити їхні страждання. 

Як би ви не ставились до Майдану, що би ви не думали про його учасників, єдине те, що вони хотіли 

кращого майбутнього для українців, вже варте пошани. Вони розпочали процес духовної перебудови нації та 

передали естафету нам. 

Все, що ми можемо зараз, – зробити так, щоби жертва цих Українців (не за національністю) не була 

даремною. А тут, як кажуть, все залежить від кожного з нас. Ламати і перебудовувати себе та свій світогляд 

важко, особливо, якщо навколо десятки, а то й сотні людей вперто торочать, що вони знають краще, і не 

бажають нічого змінювати. Однак зробити це просто необхідно. Не намагайтеся переконати когось у чомусь, 

це марна трата сил і часу. Робіть те, що вважаєте за потрібне, і рано чи пізно вас підтримають, за вами підуть 

інші.  

20 лютого стало для нас назавжди пам’ятним днем – Днем Героїв Небесної Сотні. Однак сьогодні варто 

згадати про всіх, хто віддав своє життя впродовж останніх років. І згадувати надалі, завжди, хоча б для того, 

аби не допустити чогось подібного в майбутньому. Адже ці події багато що прояснили, відкрили багатьом очі, 

розставили все по своїх місцях. І якщо правильно скористатися цим досвідом, ми справді можемо побудувати 

незалежну і процвітаючу державу. Дякуємо Вам, Герої України! Ви назавжди залишитеся у наших серцях…  

А сотню вже зустріли небеса.. 

Летіли легко, хоч Майдан ридав..  

І з кров’ю перемішана сльоза… 

А батько сина ще не відпускав… 

Наболілим ділилася Дарина Дереза 
 

 

 

Число „Пі” – математична константа, яка виражає відношення довжини кола до довжини його діаметра.  

14 березня людство, чи, щонайменше, його частина, небайдужа до математики, відзначає день числа „Пі”.  

Придумали його співробітники науково-популярного музею Експлораторіум, 

який знаходиться в Сан-Франциско. 

Числовий вираз числа "Пі" нескінченний, але його прийнято приймати за 3,14 ... 

Неофіційно це число має два свята в році на території Америки. Перше випадає на 

14 березня, оскільки це 03.14, а друге — на 22 липня — 22.07. Чому липня? А ви 

розділіть число на цифру місяця і отримаєте число Пі! 

У 2002 році японський учений вичислив 1240000 мільйона цифр числа "пі" за 

допомогою потужного комп'ютера, побивши усі попередні рекорди. До 2000 року 

до н.е., вавілоняни вичислили постійне відношення радіуса до кола - 3-1/8 або 

3,125. Древні єгиптяни знайшли трохи інше відношення - 3-1/7 або 3.143. 

 

Інформацією дідлилася Анастасія Погорельська 

 

 

День Героїв Небесної Сотні 

День числа Пі 
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Щедра й невичерпно родюча українська земля подарувала 

вселюдському сузір`ю геніїв невгасимого Світоча - Тараса Шевченка, 

Тираноборця і Пророка, Речника волі. Багато сказано про велич Тараса 

Григоровича Шевченка, Кобзаря, котрий став живим символом 

національної єдності, консолідації українського народу. І дотепер його 

життя, творчість аналізуються, осмислюються вченими-

шевченкознавцями, бо невизначеностей, спірних питань у 

шевченкознавстві ще багато. 

Тарас Григорович Шевченко, як художник, займає одне із почесних 

місць в українському образотворчому мистецтві. Шевченко був одним із 

перших художників, які прокладали новий реалістичний напрям, 

основоположник критичного реалізму в українському мистецтві.      

   Тарас Григорович був одним з найталановитіших  майстрів офорту 

того часу та прекрасно володів всіма відомими тоді засобами графічного 

зображення… 

 

 

 

ШЕВЧЕНКО-ХУДОЖНИК 
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ГОВОРИМО УКРАЇНСЬКОЮ! 

   Говоримо українською правильно!!! 
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