


Слово редактора

В і т а н н я  в с і м  
к о л е г і а н т а м !

Ми вирішили зробити п’ятий номер “Ыашого 
вулика” більш інтерактивним, розважального 
характеру. Його Ви отримаєте у День вчителя.

Ким є вчитель для колегіантів?
Для мене вчитель -  це наставник у житті, який 

виховує, дає знання. Я вважаю, що класний керівник 
є другою матір’ю, тому що дуже багато часу ми 

проводимо у школі і наші “матусі” завжди піклуються про нас, 
допомагають у тяжку хвилину, направляють на вірний шлях у житті. 
Моїм першим класним керівником була вчителька, яка вчила мене 
дев’ять років. Завдяки їй я став людиною з добрим серцем. Вона 
тримала мене в “їжакових” рукавицях, я дуже сердився за це на неї, 
навіть сварився. Але зараз я почав розуміти, що це для моєї ж користі.

Так само по-материнськи починає вести мене мій новий класний 
керівник -  п. Наталя. Та й усі інші викладачі Колегіуму діляться з нами 
своїм досвідом, піклуються за кожного свого вихованця.
І саме нашим наставникам -  учителям я хочу присвятити ці рядки:

Іде по сонячних світах через країну знань мій вчитель.
Із покоління в покоління дитячих душ хранитель,
Зоря любові і добра, що має ймення вчитель.
Осіннє листя падає поволі 
І накриває землю золотим шатром.
І золото це, дароване в знак долі,
Напоює всіх золотим вином.
Цей день по праву вчителям належить!
І він осяяний мільйонами зірок!
Хай вашу посмішку нічого не бентежить 
І пам’ятайте золотий урок.
І нас, дітей, вчите ви так багато,
Вас буде пам’ятати кожен з нас,
Роки оті вас ввірені як свято,
Крокуючи із нами з класу в клас.
Дари осінні, різні та прекрасні 

і Природа вам дарує з року в рік.
Даруємо ми веселу радість, щастя,
Щоб пам’ятали нас ще надцять літ!

' 3 повагою,
Олексій Кудряшов,
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Щиро вітаю Вас із професійним святом -  Днем працівників освіти. 
Високої оцінки заслуговує Ваша подвижницька праця, адже завдяки Вам 
збагачується інтелектуальний потенціал (не побоюсь перебільшення) 
України.

Вогонь Ваших сердець спонукає Вас, забуваючи про власні 
негаразди, турботливо плекати паростки нового життя.

Впевнена, що спільними діями, завдяки солідарності і згуртованості 
ми зможемо досягти виконання поставлених перед нами завдань по 
забезпеченню якісно нового рівня національної освіти.

Бажаю Вам міцного здоров’я, благополуччя, терпіння, творчої 
наснаги, впевненості у  завтрашньому дні, заслуженої шани від 
колегіантів та їх батьків.

Низький уклін Вам за Вашу працю!
З глибокою повагою, 

Тетяна Сікоза
директор школи
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і Для мене Учитель -  це строгий і справедливий суддя, сіяч 
І розумного, доброго, вічного. Учитель -  це людина з величезним серцем, 

яка роздає по шматочку дітям з дня в день, із року в рік.
Любові Вам і поваги від учнів, сонячних днів і радості від кожної 

зробленої справи!
З повагою, 

Любов Дробишева,
колегіантка 9 класу

***

Дорога життя терниста і нелегка. І нам, колегіантам, завжди 
потрібна допомога, коли збираємося на круті схили науки.

Ми вдячні Вам, наші шановні, любі вчителі, що Ви завжди 
, / поруч з нами, що Ви надійні друзі та порадники, що з Вами так 
У легко і просто.

З повагою,
Євген Сікоза, 

колегіант 8 класу 
На уроках не кричи,
Просто руку підійми.
Не базікай на уроках,
Як сорока-білобока.
Парту дуже бережи 
І на парті не пиши.

Коли вчитель входить в клас 
Ви вставайте кожен раз,
Коли вчитель входить в клас. 
Питає вчитель -  швидко встань, 
Скаже сісти -  тихо сядь.
Вчитель кличе вас до дошки -  
Порахуй спокійно ложки.

\!
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Каріна Буляндра,

Краща школа для найкращих дітей!
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Огляд преси 
За Ющенка готові голосувати 29% українців, 

за Януковича - 24%

Про це свідчать результати всеукраїнського опитування, 
проведеного Київським міжнародним інститутом соціології 
(Ш ИС) разом з Фондом "Демократичні ініціативи".

Відповідно до результатів цього опитування, за 
Олександра Мороза готові проголосувати 6,6%, за Петра

0

Відповідно до опитувань, на початку вересня в першому 
турі 28,7% українців були готові проголосувати за 
кандидата на пост президента України Віктора Ющенка, 
23,5% - за Віктора Януковича.

Симоненка - 6,1%,
за Наталію Вітренко -1,5% опитаних. За Анатолія Кінаха хочуть проголосувати 0,4% 
респондентів, за Михайла Бродського й Олександра Омельченка - по 0,3%, за Віталія 
Кононова й Дмитра Корчинского - по 0,1%. Якогось іншого кандидата готові підтримати 
0,9% респондентів, голосувати проти всіх збираються 4,8%, не збираються голосувати 
5,2%. 21,4% скористалися пропозицією не давати відповідь.

У випадку суперництва в другому турі Ющенка і Януковича на початку вересня за 
лідера "Нашої України" готові були проголосувати 36,8%, за Януковича - 31%, проти 
обох 9,6%, 6,4% сказали, що не стали б голосувати, а 16,1% - не захотіли відповісти.

За даними соціологів, з 6,6% готових у першому турі голосувати за Мороза в 
другому турі готові проголосувати за Ющенка 2,7%, за Януковича - 1,1%. З 6,1% 
респондентів, готових у першому турі голосувати за Симоненка, за Януковича в 
другому турі готові проголосувати 2,2%, а за Ющенка - 1% опитаних. За умови 
однакових можливостей для всіх кандидатів у президенти користуватися 
телебаченням і радіо у своїй агітації 29,2% опитаних уважають, що найбільше голосів 
на виборах одержить Ющенко, а 22,9% респондентів - Янукович. 4,2% вважають, що 
за таких умов найбільше голосів одержить Мороз, 3,3% - Симоненко.

Якщо до виборів у кандидати залишаться ті ж умови доступу до телебачення й 
радіо, які були дотепер, то, на думку 31,4% респондентів, найбільше голосів одержить 
Янукович, 23,8% опитаних вважають, що більше голосів набере Ющенка. Тільки 1,9% 
вважають, що за таких умов перемогти на виборах зможе Мороз й 1,5% - Симоненко. 
Найбільше опитаних (48,1%) вважають, що наступним президентом стане Янукович, а 
23,1% - Ющенко. Вважають, що наступним президентом стане Мороз - 1,4%, 
Симоненко - 0,7%, Вітренко - 0,1%, хтось інший - 0,4%. Крім тою, за 
опитування, тільки 5,5% респондентів вважають, що на питання 
соціолога їхні знайомі побояться назвати того кандидата в 
президенти, за якого дійсно збираються голосувати, 60% - 
вважають, що не побояться, 17,5% не змогли відповісти напевно, 
а 17% взагалі не відповіли на це питання.

Більшість виборців (85%) серед тих, які мають намір 
голосувати в другому турі виборів, готові проголосувати за 
обраного кандидата навіть у випадку, якщо він, згідно даним 
соціологічних досліджень, трохи відстає від суперника, змінити 
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3% у цьому випадку не підуть на вибори, 7% не дали 
певної відповіді на це питання.

Опитування проводилося Київським міжнародним 
інститутом соціології (КНИС) разом з фондом 
"Демократичні ініціативи" з 25 серпня по 3 вересня 2004 
року по вибірці, що представляє доросле населення 
України по основних соціально-демографічних показниках 
й України, що охоплює всі регіони. Усього були опитані 1 
тисяча 980 респондентів. Погрішність репрезентативності 
не перевищує 2,3%.

Книга рекордів Гіннеса відзначила 50-річчя

Ювілейне 50-ті Гіннессавидання знаменитої Книги рекордів 
побачив світ наприкінці минулого тижня. Збірник світових рекордів за минулі 50 років 
став товще, информативною й, звичайно, краще ілюстрованим, але головне не 
змінилося - люди як і раніше прагнуть потрапити в нього. Отй в останнім виданні, серед 
інших феноменів, - ізраїльтянин, що виростив найважчий у світі лимон, і британський 
пес завбільшки із кредитну картку.

Книга рекордів Гиннесса вперше побачив світ 27 серпня 1954 року. "Але ми поки що 
навіть не прожили й половини життя Жанн Луиз Кальман, самої старої жінки в історії, 
що потрапила в цю саму Книгу, коли їй було 122 року", - говорить нинішній хоронитель 
Книги Стюарт Ньюпорт. Ідея випускати такий довідник спала на думку серові Хью 
Віверу, тодішньому керуючому пивоварної компанії Guinness Brewery. Вівер тоді 
порахував, що видання буде незамінним компаньйоном завсідників пабів у їхніх вічних 
суперечках при пошуках відповідей на питання всіляких вікторин.

У жовтні минулого року кількість проданих екземплярів Книги перевищило 100 
мільйонів Цей щорічник сам претендує на рекорд: більше по світу було продано видань 
Біблії й Корана. План на 2004 рік - 3,5 мільйони екземплярів, виданих у більш ніж 100 
країнах на 23 мовах народів світу.

Ювілейне 50-і видання, як і слід було сподіватися, - колекційне. У  ньому безліч 
інтерв'ю зі знаменитостями й власниками самих неймовірних рекордів - зокрема, з 
Біллом Гейтсом, творцем "Сімпсонів" художником Мэттом Тренингом і сером Підлогою 
Маккартни.

Зрозуміло, що Книга рекордів Гіннесса знаменита насамперед тим, що фіксує 
неймовірні й часом досить дивні досягнення. Не стало виключенням і нинішнє видання. 
Наприклад, Вивьен Уиллер з американського штату Іллінойс - 
власниця самої довгої бороди серед жінок - 27,9 сантиметра.
Прямо скажемо, сумнівна честь.

На думку ж хоронителя Книги Стюарта Ньюпорта, ніщо не 
може зрівнятися з досягненням Риючи Салливана, патрульного 
заповідника в штаті Вірджинія. У Рою сім разів попадала 
блискавка. "Вижити після влучення блискавки - це вже 
неймовірно. Але зробити це сім разів - від цього просто дах їде", - 
говорить Ньюпорт.

Огляд підготував 
Тарас Грендаш,
колегіант 9 класу
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Любі колегіанти, шановні 
викладачі!

Новий номер “Нашого вулика” доповнить ця 
“Літературна сторінка”, на якій, я сподіваюсь, кожен 
знайде для себе дещо цікаве. А  саме: анонс новинок, які 
з’являються на поличках наших книгарень (десятка 
найкращих); цікаві факти про вітчизняних та зарубіжних 
поетів, письменників; а також у рубриці “Проба пера” -  
вірші колегіантів та вчителів.

Отож, чекайте від нас нову інформацію, а ми від Вас -  
пропозиції та вірші!

НОВИНКИ, АНОНСИ

Щ о м и  ч и т а є м о ?

Доволі дивно казати про те, що ми досі 
“читаємо”. Дивлячись на численні шафи з 
енциклопедіями, довідниками, словниками, 
виникає лише одна думка: невже в когось 
з’являється бажання сидіти над запиленими 
кипами паперу?

Виявляється, що так, бажання виникає, і, навіть, часом сильніше за 
бажання полежати з пультом біля телека, клацаючи кнопками, не 
зупиняючись врешті-решт на жодному з каналів.

Книжки сьогодні відкривають Європі Україну. Читати і кохати один

СіV Є

одного знову модно.
Відвідувати книгарні, зупиняючись поглядом на 

поличці з українською модерновою поезією чи прозою, 
бути поміченим із останньою новинкою Муракамі чи 
Коельйо на Суворова, або ж куняти над томиком Канта 
чи Ніцше, потягуючи каву у якійсь кафешці 
Ушакова...

Ми, пересічні українці, орієнтуємось у своїх 
літературних смаках та вподобаннях на Західну 
Європу, яка читає романи про останні двадцять 
років свого бурхливого життя. Прийшов новий час, 
час переосмислення, краху нових гіпнозів та 
самогіпнозів. Будь-який представник сучасної 
Європи, що пройшов крізь навчання в університеті
1 1урі-уі
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своїм обов’язкомекономічний досвід, вбачає 
написати роман про ці три “е ”.

Попитом користуються романи про особистий 
освід, так звані монологи (згадаймо хоча б того ж 

самого Харукі Муракамі чи нашого Андруховича). 
Взагалі, сучасна література значно помолодшала. 
Двадцятирічні пишуть романи про поліфонічну та 
різнокольорову постпостпостмодерну реальність. 
Друге місце після романів-монологів про інтимне 
життя (з усіма перепетіями та безумством)належить 
мемуарам та спогадам відомих і “не дуже”. Відомо, 
що найнадійніший рейтинг популярності того чи 
іншого

автора, тієї чи іншої книжки -  це рейтинг продаж. Зі стендів 
книжкових магазинів хронічно зникають здебільшого “не наші”, 
здебільшого іноземці: Фаулз, Муракамі, Коельйо, Пелєвін, Зюскінд; 
росіянє: Дашкова, Гришковець, Веллер, Токарева, Донцова, Установа, 
Акунін etc.

Полички херсонських книгарень майже не знають таких імен, як В. 
Яворівський, Ю. Андрухович, О. Забужко, В. Кожеляко, Лесь 
Подерв’янський та ін. Чому?

Цікавим є той факт, що на останньому Міжнародному книжковому 
ярмарку “Зелена хвиля” домінувала знову ж таки російська книжка.

Що ж, мабуть, ми ще недостатньо конкурентоспроможні. Хоча не 
можна не погодитись, що потенціал є.

Якщо у книжкових крамничках нашого міста не завжди знайдеш 
щось українське, сучасне та цікаве, то, принаймні, в інтернеті цього 
предостатньо. Для тих, хто цікавиться сучасним літературознавством, 
адреси деяких сайтів:

w w w .  r e v i e w ,  k i e v .  u a
w w w . b a b o o n . k i e v .  п а
w w w . n s p u . k i e v . u a / u t e x t s / s v n o

Отож, читаймо наше, українське, 
поважаймо красу вітчизняного слова!

«Наш э/совтнъ 2004
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РЕЙТИНГ УКРАЇНСЬКИХ АВТОРІВ

1. Ю рій Андрухович.
2 . Оксана Забужко.
3 . Ю рій Покальчук.
4 . Ю рій Винничук.
5 . Любко Дереш.
6. Ігор Калинець.
7 . Іздрик.
8. Роман Іваничук.
9 . Лесь Подерв’янський.
10. Ліна Костенко.

ДЕСЯТКА НАЙРЕЙТИНГОВІШИХ КНИЖОК

1. Коельйо П. "Одинадцять хвилин", "Алхімік".
2. Муракамі X. "Мій улюблений sputnik", "Норвезький ліс".
3. Зюскінд П. "Парфюмер: історія одного вбивці".
4. Дашкова "Приз".
5. Донцова "Концерт для Колобка з оркестром".
6. Мулдашев Е. "У пошуках Міста Богів".
7. Янсон Т. "Країна Мумі-тролів: Книга перша".
8. Андрухович Ю. "Дванадцять обручів", "Московіада".
9. Ірванець О. "Любіть!... Вірші з трьох книг і з-поза них". 
10.Забужко О. "Сестро, сестро", "Шевченків міф України".

Краща школа для найкращих дітей!
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Музична сторінка 
Му зи к а,  що воно таке?

Музика -  це звуки, подані у визначеній послідовності. Вона може 
бути приємна для слуху, гармонійна, має здатність передавати настрій 
або ідею. Слухаючи її, людина підноситься духом або розслабляється, 
заспокоюється. Музика відіграє надзвичайно важливу роль у житті 
народів усіх країн світу. Вона є невід’ємною частиною релігійних 
обрядів, із її допомогою відганяють тривоги і знаходять душевний 
спокій, вона розважає і приносить задоволення.

А  нашу музичну подорож ми почнемо зі всесвітньо відомого Елвіса 
Преслі.

Американець Елвіс Преслі був найпопулярнішим у  світі виконавцем у 
стилі рок-н-рол у  50-60 роках 20 століття. Його творчість справила 
величезний вплив на музику загалом, нині його наслідують багато співаків.

Елвіс Ейрон Преслі народився в бідній сім’ї в Ісг-Тьюпело, штат Міссісіпі. Будучи 
підлітком, він часто спілкувався з чорношкірими музикантами, дізнаючись багато 
про музику в стилях блюз і госпел. У 1953 він за власний рахунок записав платівку на 
студії “Sun records” у Мемфісі, штат Теннесі. Власникам студії сподобалось 
незвичайне сполучення кантрі, блюзу і госпелу. Елвісові запропонували постійну 
роботу.

Незабаром після виходу першого місцевого хіта Преслі виступив по 
телебаченню й викликав сенсацію, погойдуючи стегнами під час виконання пісні. 
Люди старшого покоління обурювалися, але підліткам сподобалась манера 
виконання. До 1956 року він став зіркою завдяки таким хітам, як “Hound dog”, “Blue 
suede Shoes” і “Heartbreak Hotel”. Прозваний королем рок-н-ролу, Преслі записав 94 
золоті диски й понад 40 золотих альбомів. Крім того, він знявся у 33 фільмах.

До середини бо-х років його почали витісняти інші зірки, але Преслі 
продовжував гастролювати й записувати музику. У  70-х роках він почав проводити 
дедалі більше часу в Грейсленді, своєму величезному маєтку в Мемфісі. Там він і 
помер у  1977 році. Причина смерті -  серцевий напад, зловживання наркотиками та 
напівфабрикатами.

Але й після смерті його слава жива, живі спогади про цю надзвичайно 
талановиту людину.

Сторінку підготував 
Євген Кудряшов
колегіант 7 класу

Краща школа для найкращих дітей!
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Бібліотечна сторінка
Шановний читачу!

Кращі твори світової пригодницької літератури -  це не 
просто книжки про пригоди. Це також книжки про 
хоробрість та честь, кмітливість та працелюбність, 
наполегливість та волю до перемоги, книжки про щиру 
дружбу та справжнє кохання.

Але насамперед ці книжки -  про людей, які змогли 
піднестись над іншими, стати найкращими... першими серед 
рівних. Стати лідерами.

Тож, якщо у майбутньому ти обираєш для себе шлях 
лідера, шлях успіху та перемог, ці книги -  саме для тебе!

Читай! Прагни! Перемагай!

Нові надходження до книгозбірні!

Наша бібліотека збагатилась новими виданнями художньої літератури. У серії 
“Бібліотека пригод” вийшли друком кращі твори майстрів світової пригодницької 
літератури.

Е.Р. Берроуз “Тарзан”
Л .А. Буссенар “Капітан Зірвиголова”
Ж. Берн “П’ятнадцятирічний капітан”
Д. Дефо “Робінзон Крузо”
O. Дюма “Три мушкетери”
Д.Р. Кіплінг “Мауглі”
A. К. Дойл “Записки про Шерлока Холмса”
Марк Твен “Пригоди Тома Сойера”
В А . Обручев “Земля Санникова”
P. Сабатіні “Пригоди капітана Влада”
B. Скотт “Айвенго”
Р Л . Стівенсон “Острів скарбів”

Пропонуємо вашій увазі “Великий довідник школяра”. Він містить 
вичерпні відомості зі шкільних курсів природничих наук. В основу довідника 
покладено чинні програми Міністерства освіти і науки України.

Матеріал у цілому скомпоновано по класах і подано в тій послідовності, у якій 
він вивчається в сучасних школах.

Стислий та доступний стиль викладення, приклади, 
ілюстрації, додатковий матеріал -  усе це робить книгу 
незамінним помічником як при вивченні чи повторенні певної'” 
теми або розділу, так і під час підготовки до випуск 
вступних іспитів.

Довідник вигідно відрізняється від існуючих аналогів 
наявністю алфавітного покажчика, що складається з 
найуживаніших (ключових) слів (термінів) їх кожного 
предмета.

Книга може стати в нагоді людині будь-якого віку, 
фаху та рівня знань.

Краща школа для найкращих дітей!

«Наш 6улмкх><№§ у/совтть 2004



Дорогі діти, шановні батьки!

Казки читають усі. Немає, мабуть, людини, яка б не і 
захоплювалась у дитинстві дивовижними пригодами улюблених і 
героїв, а згодом не переживала їх ще раз -  зі своїми дітьми та 1 
онуками. Саме для вас створено “Золоту збірку улюблених 
казок”. До неї ввійшли найкращі, найпопулярніші казки -  
справжні перлини авторської та народної творчості Європи та ‘ 
Азії. Книга відкриває перед дітьми чарівний світ, у який вони ще 
не раз повертатимуться протягом життя. Адже потяг до добра 
природний для людини, а кожна казка -  це ствердження 
перемоги добра. Тож у путь, маленький читачу! Вирушай разом із і 
купцем за чарівненькою квіточкою чи скачи на сірому вовкові з 

Іваном-царевичем, але не пропусти жодного рядка цієї збірки -  адже вона справді ; 
того варта! Книжка для дітей від двох до ста років.

Наталя Забіла “Про малят і про звірят”
Ця збірка улюблених творів для дітей. У ній вміщено вірші та казки видатної 

української дитячої письменниці, інтерес до яких не згасає з плином часу. Щирі, 
ніжні, жартівливі, вони проникнуті безмежною любов’ю до “малят і звірят”, до - 
природи рідного краю.

Наталя Забіла “Олівець-малювець”
У  цій книжці зібрано найкращі, найцікавіші вірші та казки відомої української 

дитячої письменниці.
Ми сподіваємось, що ця збірка не тільки стане чудовим подарунком для дітей, але 

й дасть нагоду дорослим повернутися до світлих спогадів дитинства та разом із ; 
малюнками поринути у яскравий та живий світ творчості Майстра.

Книжка д ля маленьких розумників, для батьків, вихователів.

Дорогі друзі-освітяни!

І

і

Краща школа для найкращих дітей!

Літо непомітно промайнуло і вже перейшло у спомин... Все повториться, як і 
завжди: щоденно праця і клопоти, оцінки і підсумкові атестації. Та неповторними 
будуть зустрічі з учнями. З Людьми, яких виховуєте Ви.

Новий навчальний рік розпочався! Тож нехай шкільні будні стануть святом, яке 
наповнюватиме ваші серця радістю спілкування й енергією творення!

Для вас, колеги, пропонуємо періодичні видання, які надійшли до книгозбірні: 
Комплект газет “Шкільний світ” -  газета про все для всіх „

“Позакласний час” -  науково-методичний вісник 
“Початкова школа” -  науково-методичний журн]

“Дивослово” -  науково-методичний журнал

Усі ці видання містять новинки науки, 
методичні поради, обмін досвідом

Сторінку підготувала 
Тетяна Кисиличак,
завідуюча книгозбірнею

ву*нк»р№§ фобтень 2004 -—
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Поздоровча сторінка 

В І Т А Є М О  І М Е Н И Н Н И К І В !

8.оо. п. Олена Ь’г і л я ш і р а  
Хай росте пшениця о  полі, 
колосяться жито й доля, 
калина квітне пишно в лузі, 
та не цураються вас друзіІ 
Хай соловей пісні співає 
і хай біда завжди минає!

День народження -  це день, який ми з великим 
нетерпінням чекаємо. Завжди хочеться, щоб він був особливим і 
запам’ятався на довгий час. Наші батьки, друзі та й ми самі 
прикладаємо максимум зусиль для того, щоб свято вдалося.

У  вересні святкували дні народження наші друзі

д . о о .  Наша Сміпочинська 
Як вода джерельна, 
будь завжди здорова, 

хай сміються очі, 
не журяться брови, 
хай живуть у серці 
почуття високі,
Хай дарує доля сто 
гцасливих років!

о.оо. п. Микола Риденко 
Бажаєм.о вдачі, добра і тепла, 
негоди людські хай не чинять 

вам зла!

о.оо. Євген Александров 
З датою поздоровляєм, 
від душі тобі бажаєм, 
щоб прожив півтора віку 
сильним, добрим чоловіком!

Краща школа для найкращих дітей!

4Наш tyxuk»ÿ№§ j/coSmm 2004



ist.о*», n. Людмила М и д ы к а  
Добра в  житті побільше, 
удачі па шляху, 
кохаппя ü  радості!

о.оо. п. Іпина Яковлева 
Хай злагода й мир 
будуть, 
у вас па порі, 
а лихо нехай обминає 
поріг!

Сторінку підготували: 
Любов Дробигиева 
Юлія Тимощук,
колегіантки 9 класу.

Хай щастям, веселістю 
повнитьюя хата,
Хай буде сім’я вся здорова, 
багата,
Хай радісні й довгі плинуть, у 
вас рони 
І кращають, 
року!

2 2 . 0 0 .  Влад Пеьбті 
Великий рости, 
щасливий будь,, 
себе не хвали, 
іншого не гудь,!

Краща школа для найкращих дітей!
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-  голорожденный, справа -  велюр.

Потрібно сказати, що 
першими безшерстих кішок 
виводити у Канаді і назвали 

їх сфінксами. Сфінкси бувають різних видів: єгипетський, донський, 
канадський тощо. Будь-які сфінкси лагідні, милі та породисті 
кішки. Тож якщо хочете завести кота, заводьте сфінкса.

Кішки без шерсті дуже 
популярні в наші дні. Ця 
порода відома з часів 
Давнього Єгипту. Будучи 
більш вразливими ніж їхні 
шерстяні брати, ці коти то 
зникали, то знову 
з’являлися.

Природнича сторінка 1
В цьому випуску ми поговоримо про рідкісні 
породи кішок та собак. Ви зможете 
прочитати інтерв’ю з нашими учнями та 
вчителями про їхніх тваринок. І  сюрприз 
конкурс малюнка.

Коти - сфінкси

Бородата колі

Рідкісна порода - бородата 
колі з’явилася в польських 
низинах у іб столітті. Були 
виведені для охорони та пастьби. 
Ці собаки були чудовими 
компаньйонами на полюванні та в

домі. В наші часи 
бородатих колі заводять 
у великих будинках, 
дачах для того щоб 
мати поряд надійного 
та вірного друга.

Краща школа для найкращих дітей!



Я  маю...

Краща школа для найкращих дітей!

Пан Микола: Я маю собачку Чіту - це помісь такси та 
дворняжки. Ми и любимо як члена сім’ї. Чіта все 
розуміє, але не може сказати, як деякі наші учні.

Пані Віта: Я маю 
двох кішок - Матильду та 
Мусю - та двох собачок - 
Графа та Кузьму. Я 

люблю собак, 
тому мій

найулюбленіший 
собака Граф. Йому 
п’ять місяців. Зараз 
він пізнає світ, тому 
я часто граюся з 
ним, ходжу з ним на 
прогулянку. Я
вважаю, що Граф найрозумніша тваринка у світі.

Пані Людмила: В мене є кішка Діна, вона весела, гарна. 
Коли я спілкуюся з нею, в мене піднімається настрій. Я 
люблю з нею ввечері йти на прогулянку. Вона мене 
дуже любить і я її 
теж.

Артемоненко Вікторія, 6 клас: Мого 
кота звати Пушок. Він любить все, 
крім супів. Полюбляє ловити мишей. 
Я дуже захоплена своїм котом. 
Одарченко Катерина, 7 клас: Я маю 
білого пуделя Джека. Він дуже милий 
і привітний, полюбляє гратися. Джек 
любить всю нашу сім’ю, а ми любимо 
його!

Увага! Конкгтс!

Любі діти (від Монтессорі до 5 класів) намалюйте 
малюнки на тему «Тваринки» і здайте їх Одарченко 
Катерині до 14 жовтня 2004. 1 ви можете виграти чудові 
призи. Тож успіху!

«



Ознайомлення з рослинами
Всім людям на землі відомо, що треба оберігати 
«роду. І те, що людина незатишно почувається в 

задушливому помешканні, відомо. Річ не в браку кисня, а 
в недостачі його негативних іонів, кількість яких, до речі, 
швидко зменшується, коли в кімнаті працює телевізор 
або комп’ютер. Зробити повітря 
свіжим і легким для дихання 
допоможуть рослини: кипарис, 
туя. Зазвичай їх висаджують 

авколо дому, для прикрашання 
зеленої зони, але їх можна виростити й у квартирі 
з насіння, забезпечивши собі таким чином 
цілющий мікроклімат. Вважається, що найкраще 
збагачує повітря іонами сансев’єра. Крім того, ця 
невибаглива рослина швидко росте... Рекордсмен 
рослинного світу з очищення повітря 
хлорофітум: його ефективність перевищує
спеціально створені з цією метою технічні 
пристрої. Вчені проводили різноманітні досліди й 
дослідження. Наприклад, помістили в спеціальну 
невеличку камеру рослини кількох видів і, добре освітивши її, закачали 
туди гази, що забруднюють повітря. Міряючи потім поглинений 
рослинами об’єм газів, вони виявили найбільш «працездатні». Таким 
чином з’жувалось, що за одну добу хлорофітум повністю очищує повітря 
дослідної камери від усіх шкідливих речовин. З якихось, поки що 
невідомих причин, ця рослина асимілює шкідливі гази з феноменальною 
швидкістю. Може, причина криється в тому, що вона швидко 
розростається, а її «дітки» теж отримують живлення з повітря. Хлорофітум 
розмножується вегетативним шляхом, на його стеблах з’являються 
відростки, які потім обзаводяться власним кореням, - так звані дітки.

Одного хлорофітуму цілком достатньо для ослаблення 
впливу окисів азоту в приміщенні, де горить газ. Тому на 
кухні, що оснащена газовою плитою і є потужним 
джерелом формальдегідів, корисно вирощувати 
хлорофітум. Додаткове використання фільтрів, вміщених^ 
у грунг, ефективніше ліквідує шкідливі домішки в повітрі.
Наприклад, введене в горщик із рослиною активоване 
вугілля помітно посилює очисні властивості хлорофітуму.

Хлорофітум у нашій школі знаходиться майже в кожному 
класі.

Сторінку підготували:
Катерина Одарченко, Вікторія Артемоненкс

колегіантка 7 класу колегіантка 6 класу

*9Іат Иулик»$\@§ фовтть 2004

Краща школа для найкращих дітей!



Спортивна сторінка 

Парашути у небі Скадовська

Цілий тиждень у Скадовську демонстрували 
свою підготовку учасники IV Всеукраїнського зльоту 
юних авіаторів.

Дванадцять команд брали участь, серед яких було п’ять 
команд-представників Херсонщини. Команди 
демонстрували фізичну та воєнно-прикладну підготовку 
і, звичайно, майстерність у парашутному спорті.

Найкращі результати показала команда з Голої Пристані, вона 
представляла місцевий філіал Херсонського авіаційно-технічного 
спортклубу. Друге місце посіли наші земляки, команда з центру 
дитячого та юнацького мистецтва міста Скадовська. Третіми на 
зльоті стали представники славного міста Севастополя з клубу 
“Грааль”.

Переможці отримали кубок, медалі та дипломи від 
Міністерства освіти і науки України та Центрального комітету 
товариства допомоги обороні України.

Вільна боротьба очима херсонців у Стамбулі

Турція. Стамбул. Першість Європи серед кадетів з вільної 
боротьби.

Змагання зібрали представників з двадцяти восьми країн. Серед 
них була і збірна України, до складу якої входили три вихованці 
Херсонської школи вільної боротьби: Максим Бебех, Сергій Кісельов, 
Ігор Макадзюба.

На жаль, хлопці не змогли здобути медалей. Найближче до цього 
моменту був Ігор Макадзюба, але у півфіналі він поступився 
росіянину.

Тож в результаті маємо дві бронзові медалі та одне десяте місце.

«Уіаі/і Йдлнк»{№§ фобтень 2004
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Розважальна сторінка

Люди, що багато посміхаються, живуть значно довше тих, 
хто весь час злиться та бурчить. А ще вони довго не старіють 
та досягають неймовірних життєвих успіхів.

О Т  Ж Е  П О С М І Х Н І М О С Ь !

Н а р о д н і  а н е к д о т и

- Грицю, у твоїй письмовій роботі аж десять грубих помилок! Чи не 
могло б їх бути менше?
- Могло б, якби робота була б коротшою.

- Чому ти не відповідаєш? - запитує вчитель учня. - Що, дуже важке 
запитання?
- Ні, не запитання. Відповідь.

Учитель:
- Що таке "літопис"?
- Це коли влітку пишуть! - відповів учень.

І - Васильку, - звернувся вчитель до учня-другокласника. - Як буде 
минулий час від дієслова "прокидатися"?

І - Спати, - відповів учень.

Краща школа для найкращих дітей!

«9іам о/совтет 2004



М атем а ти ч н а гол о во л о м к а
Великі шифрувальники
Перед вами п'ять кодів, кожна цифра якого відповідає певній 

букві. Чи зможете ви розшифрувати ці слова.
Підказка: в кодах зашифровані назви деяких європейських 

країн.
1 7 5 2 7 1 7 ,  6 3 0 1 ,  8 5 7 4 7 .  5 3 4  7. 8 7 5 3 9

Логічна головоломка.
Одна пожежна частина обслуговує три села:
Побрехеньки -  жителі цього села завжди кажуть тільки 

неправду.
Напівпобрехеньки -  у жителів цього села з двох стверджень 

одне правдиве.
Правди но -  у  жителів цього села всі ствердження правда. 
Вночі телефонний дзвінок в пожежну частину:

Пожежна частина, слухаю Вас 
У нас пожежа!
Звідки Ви телефонуєте?
З Напівпобрехеньок.

Черговий пожежник поміркував, і нікуди не поїхав.
Чому?

До уваги поетів та складачів жартів!
Редколегія розважальної сторінки "Вулика" (для 5-11 класів) 

оголошує конкурс на кращий анекдот на шкільну тематику. 
Кількість робіт - необмежена. Всі анекдоти опублікуються в 
журналі. Звертатись до колегіанта 8 класу Євгена Сікози.

Із казки ”.Пригоди 
Буратіно"

Питання:
1. Ім'я володаря театру з 

бородою.
2. Ім'я чоловіка, який 

збирав п'явок.
3. Ім'я хлопця, який кохав 

з блакитним волоссям.
4. Ім’я кота.
5. Ім’я пуделя.
6. Ім’я лисиці.
7. Ім'я дівчинки з 

блакитним волоссям.
8. Ім'я батька Буратіно.

Сторінку підготували: 
Євген Сікоза, 
колегіант 8 класу

Євген Зіневич,

Краща школа для найкращих дітей!
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