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Знову в бій!!!

А

Ось і почався довгоочікуваний другий семестр. Здається, що ще
трохи, і ми дочекаємося таких бажаних літніх канікул. Але це лише
на перший погляд, бо насправді попереду великий шлях, який треба пройти гідно, щоби потім отримати справжнє задоволення від
відпочинку.
Для одинадцятикласників цей рік є останнім у рідній школі, та
дуже важливим. Можливо, саме у цьому році вирішиться їхня
доля, їхнє майбутнє. Й не перерахувати скільки випробувань
чекає на них. Хочеться побажати їм наснаги, терпіння, сил, бажання працювати над собою, везіння та віри в себе. Ви у нас найкращі,
і у вас обов`язково все вийде! Ви досягнете того, чого бажаєте та
що плануєте.
Дев`ятикласникам також не можна розслаблятися, бо попереду
на них чекає ДПА. Підготовка вже у самому розпалі. Але хочеться
нагадати, що про уроки та домашнє завдання забувати не варто.
Тож потрібно максимально сконцентруватися і пережити це.
Йде активна підготовка до захисту МАНівських робіт. Будемо
сподіватися, що це абсолютно не відобразиться на навчанні наших колегіантів. Звісно, що ми всі сподіваємося на масу призових
місць. Давайте ще раз доведемо, що ми кращі за інших і вміємо
відстоювати власну та шкільну гідність. Єдине, що хочеться побажати, так це удачі! Не підведіть себе та людей, які підтримують
та сподіваються на вас.
А всім іншим, для кого цей рік є звичайним, хочеться побажати більше гарного настрою, приємних новин, та багато усмішок.
Пам`ятайте, що б не сталося, попереду обов’язково буде щось гарне. Адже життя – це зебра. Після чорного обов`язково йде біле.
Тож, творчих успіхів та натхнення!
Вероніка Лихолат

СЬОГОДНІ В НОМЕРІ:
• Шкільне життя............................................2
• Євроінтеграція України.............................3
• Тема номеру: Новий радіо-дзвоник.....4-5

• Афіша культурних подій лютого.........6
• Найкращі твори колегіантів....................7
• Цікаві факти та жарти...............................8

2

ШкiльнЕ ЖиттЯ
Різдвяні гуляння

Різдво – чарівне свято. Готуючись до Різдва ти вже не помічаєш
багато надокучливого домашнього завдання, холодних і слизьких вулиць, і врешті-решт зайвих кілограм від усіма улюбленого
«Олів’є». Це свято вносить до твого настрою якісь особливі нотки.
І ця проста мелодія, яка грала раніше у душі, стає життєрадісною
симфонією, яка не дає сумувати і яку ти наспівуєш протягом всієї
зими.
Проходячи повз світлицю у колегіумі важко не помітити Дух
Різдва. З першою колядкою або щедрівкою він зазирає до цієї
просторої зали і залишається там протягом усіх свят. Але не тільки
цей великий Дух є глядачем цього дійства.
О 15.15 у актовій залі збираються учні, щоб послухати дзвінкі
голоси своїх друзів. Ті старанно виспівують свої партії під майстерну гру Козакова Анатолія Петровича. Співати юних колядників
вчить Усенко Галина Сергіївна. Протягом місяця діти збираються
на репетиції, а після зимових свят йдуть колядувати.
Щедрівки подобаються не тільки школярам, а й стороннім людям. Перевдягнуті в народні костюми артисти йдуть тішити людей
до церкви. Я можу з впевненістю сказати, що таке дійство може
народитися лише в стінах маленької, але справжньої української
школи.
Поліна Геращенко

Поради до захисту МАН
Шановні старшокласники! Дані поради є проявом щирого бажання допомогти вам реалізувати свої здібності, бути почутим та
поміченим. Ви взялись за написання наукової роботи, а попереду
одна з найскладніших її частин - захист. Тож ці поради будуть вам у
нагоді.
Перед захистом потрібно:
1. Написати виступ відповідно до норми часу. Він повинен бути точним і лаконічним. Будьте готові до того,
що кількість часу уріжуть вдвоє, щоб учень не викреслював у судомах необхідне. Краще підготувати два виступи – стислий та повний, і спробувати їх комбінувати. Кожна теза виступу мусить мати номер, який співпадає
в обох варіантах.
2. Вивчити виступ на пам’ять. Листочок – щонайменше несолідно для юного науковця, а от розповідь – ще
один пункт «піару». Але це повинно бути не тараторіння визубреного тексту, а свідома мова впевненої і абсолютно компетентної у власній темі людини.
3. Прочитати вивчений виступ перед дзеркалом вголос як мінімум тричі. Виявити всі складності вимови і
ліквідувати їх. Це перш за все: слова, довші за три склади (не намагайтеся вразити іноземними термінами, то
моветон) і речення, довші за півтора рядки. В ситуації підвищеного нервового напруження спіткнутися можна
на рівному місці, а «невимовний» виступ – яма самому собі.
4. Прорахувати час: на якій хвилині починаються тези, висновки. Час потрібно рахувати, як у голлівудському
бойовику – по секундах. Краще розповісти швидше, але без тараторіння.
5. Особливу увагу слід звернути на етикет виступу – від зовнішнього вигляду до формул ввічливості.
Нагадаємо: «Високоповажний пане(і) Голово журі, вельмишановні члени журі, любі колеги, всі присутні! Вашій
увазі пропонується дослідження на тему….»; «Дякую за запитання….», «Дякую за увагу...» тощо. Взагалі,
емоційне враження від виступу – це 49% оцінки.
Хай Вам щастить!
Єсенія Качурівська

ПРОБЛЕМНЕ
ПИТАННЯ
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Евроінтеграція України. Хто? Куди? Навіщо?

Сьогодні світом поширюється тенденція об’єднання, так званої
глобалізації. Укріпилися міждержавні відносини, зміцніли світові
взаємозв’язки у фінансовій сфері, торгівлі, новітні технології дають можливість поширювати інформацію у найвіддаленіші куточки
планети в найкоротший термін. Це призвело до взаємопроникнення
ідей, вірувань, культур. Усі сфери людського життя переплелися в
одне ціле.
Внаслідок поширення процесів об’єднання утворилося багато міжнародних об’єднань таких, як ООН,
Євросоюз, ОБСЄ, СНД. Сьогодні жодна країна, якою б потужною та розвиненою вона не була, не може існувати
ізольовано від решти світу. Україна не є виключенням. Наша країна крок за кроком наближається до Євросоюзу.
Чому ж стільки прихильників її приєднання до союзу європейських держав? Спробуємо в цьому розібратись.
Перш за все вступ України до Європейського Союзу означає
відкриття кордонів, а отже і можливість вільно подорожувати
країнами Європи, відкриваючи собі нові горизонти культурного збагачення. Також приєднання до ЄС тягне за собою певну
реформацію умов життя за європейським зразком. Проте це
не означає, що тільки-но переступивши поріг співдружності
економіка одразу ж піде вгору, а зарплати самі підвищаться.
Треба пам’ятати, що сам по собі Європейський Союз не робить життя кращим, якщо економіка країни недорозвинена та
відстала.
Ще однією безперечною перевагою приєднання є те, що згідно Болонської системи, що активно діє в ЄС,
студенти, тобто ми, в майбутньому, матимемо можливість навчатись у країнах-учасницях цієї системи. Також
це стосується викладацького складу, що матиме змогу збагатитися європейським досвідом і передати свій власний закордонним колегам. За Болонською конвенцією буде здійснюватись забезпечення працевлаштування
випускників (чого нам зараз дуже не вистачає) і полегшено систему працевлаштування за кордоном. Переймаючи досвід у інших країн та ділячись своїм, Україна зможе вийти на якісно новий рівень надання освіти.
Проте під час процесу уніфікації економічного,
політичного та суспільного життя, не варто забувати про
те, що українці – народ, перед яким декілька віків тому
відкривалися брами найбільших європейських міст, який
давав світовій спільноті геніальних митців, який творив
те, чим по сьогодні захоплюється весь світ. Україна – самодостатня держава, і інтегруючись до Європи, треба не
втратити неповторності та оригінальної самобутності.
Звісно, країна має певні прогалини і в економічному, і в
політичному, і в суспільному житті. Проте ми маємо високий потенціал, який реалізується зусиллями усіх громадян
України. І навіть вступ до Євросоюзу не має бути нашою
першометою. Ми маємо об’єднатися і рухатися тільки вперед: своїми думками, своїми словами, своїми діями.
Марія Хачатрян
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ТЕМА

Шкільний дзвінок… Першого вересня він сповіщає
про новий навчальний рік, а в травні – про його
закінчення. Кличе нас на уроки, нагадує про те, що вони
закінчилися. Але часом одноманітність звуку набридає та
й чути його не всюди. Саме тому керівництво колегіуму
запропонувало поліпшити систему, зробивши нові
радіо-дзвінки. Хоча цей проект планували довго, проте зробили все дуже швидко. Згадайте, скільки радості
було на обличчі кожного, коли замість звичного звуку
пролунала приємна мелодія. Новинка всіх приємно порадувала.
На цьому не зупинилися. Згодом ми почули голос нашої учениці – Вікторії Рожко (11-А клас), який
кожного дня повідомляє про початок та кінець уроків, запрошує до їдальні. А згадайте тиждень перед
Новим роком: веселі пісні на перервах створювали новорічний настрій, викликали посмішки та захоплення. Хіба ж не чудово?
Ми вирішили провести опитування, яке б показало, скільком людям подобається робота нового
дзвінка і побачити їх пропозиції, для поліпшення системи. Втіливши цю ідею, було приємно дізнатися,
що більшість «за» нововведення і бажають брати активну участь у його розвитку. Якщо говорити більш
точно, то роботу радіо-дзвінка оцінили в 4,25 балів (за п’ятибальною шкалою); 98% - сподобалася його
робота. Чи це не гарні результати для початку? Також учні висловили побажання щодо подальшої роботи шкільного дзвінка. Найбільша кількість пропозицій стосувалася сучасної музики на перервах,
адже іноді так хочеться відпочити, послухавши пісню, проте трохи тихіше, ніж зазвичай оголошують
про початок уроку. Було висловлено багато пропозиції, які стосувалися створення радіо-новин. Багато
хто запропонував власну кандидатуру для допомоги у розвитку радіо-дзвінка, а це вкотре підтверджує
те, що учні не байдужі до загальношкільних справ.
Звичайно, для реалізації всіх задумів потрібно багато часу та сил, але, ми впевнені, що всі разом ми
зможемо це зробити, і серед найвизначніших досягнень колегіуму з’явиться створення власного радіо.

НОМЕРУ
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Думки вчителів:
Севастянова Ірина Степанівна (вчитель співів): «Про ці дзвоники я
мріяла з тих пір, як стала вчителем. Наші старі дзвінки було дуже погано чути в деяких класах, і коли йдеш, нервуєшся, тому що вчитель також
боїться запізнитися. І те, що вони музичні – це дуже добре. Також мені
подобається, що декілька секунд звучить дуже приємна мелодія. Звичайно, можна зробити їх більш різноманітними і, наприклад, змінити голоси, які оголошують різну інформацію».
Кузнєцова Лариса Кимівна (вчитель зарубіжної літератури): «Це дуже
добре, особливо якщо музика відповідає настрою, тому остання музика
дзвоника мені дуже подобається, але я сподіваюсь вона, буде звучати недовго, подивимось, що буде наступною музичною композицією. Це чудово!
Єдина проблема, музика в деяких класах дуже голосна».
Лукашенко Мирослава Павлівна (вчитель історії та права): «Звичайно,
це добре, що в нас з’явилися музичні дзвоники, вперше про них я дізналася,
коли їздила до іншої школи у місті Дніпропетровськ, але у них на перервах звучала класична музика, яка була дуже гарним фоном. У нашій
школі музичні дзвоники мають деякі недоліки: це дуже голосні дзвоники,
на перервах грала музика, яка справді була дуже гучною, а також оголошення щодо мобільних телефонів нагадує мені залізничний вокзал. Також сподіваюсь, що рінгтони будуть різноманітними і відповідати настрою та порі року».
Лук’янова Віра Іванівна (вчитель математики): «Дзвоники мені надзвичайно подобаються, по-перше, рінгтон чудовий, я думаю він буде
змінюватися відповідно до сезону, свят, тощо. І мені б дуже хотілося, щоб
ми ще випускали тематичні радіогазети. Я двома руками за це, разом з
дітьми. А саме прекрасні газети, які будуть розвивати дітей і вчителів,
давати якусь інформацію, можливо, це політінформація має бути. Але я
сподіваюся, що з часом ми це зробимо, тому що це дійсно хороша справа».
Аджимян Ольга Рафаілівна (вчитель інформатики): «Наш «Музичний
дзвоник» - це емоційний фон учнів - тепер вони будуть чекати дзвінка не
тільки на перерву, але і на урок. А якщо ви зайдете до школи з музичними дзвінками, то побачите, як багато учнів під час мелодії (дзвінка) на
урок заходять в клас, танцюючи. Можна стимулювати навчання оголошенням кращих і гірших учнів (наприклад, в кінці кожного тижня).

Сторінку підготували Оксана Козачок, Тетяна Корянова та Надія Квітка
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афіша

Завжди хочеться заздалегідь знати на яке кіно сходити та що нового послухати. Пропоную вашій увазі
декілька гучних прем’єр у сфері кіно, музики та театру у лютому.
Міцний горішок: Хороший день,
щоб померти / A Good Day to Die
Hard
бойовик/кримінал/триллер - США
Режисер: Джон Мур
Актори: Брюс Уілліс, Джей Кортні,
Мері Елізабет Уїнстед
Прем’єра: 7 лютого 2013
Джон Макклейн прибуває в Москву, щоб визволити з в’язниці свого сина, але холодна голова і залізні
м’язи грузнуть в павутині російської дійсності. Справа, в яку влип Макклейн-молодший, виявляється
настільки «небезпечною трясовиною», що батькові
і синові, щоб вижити і в черговий раз врятувати
світ, доводиться об’єднати свої зусилля, забувши
колишні, здавалося б, нездоланні розбіжності та
непорозуміння.

Магічний Париж 4 / Magic Paris 4

драма / комедія / мелодрама Франція
Режисери: Фредерік Мурарото, Франк Лебон, Стефан Фресс,
Жером Женевре, Тібальт де
Монтальє та інші.
Прем’єра: 14 лютого 2013
Четверта частина кіноальманаху «Магічний Париж», включає в себе вісім кіноновел. Новела «Змонтована любов» дає можливість побачити все те, що
зазвичай залишається за кадром під час зйомок мелодрам. Історія «Катарсис» розповідає про сценариста, який перестав відрізняти кіно від реальності. У
новелі «Неймовірний доктор Хаус» пацієнтка хоче
побачити лікаря «з телевізора». А заключна історія
взагалі присвячена любові до зомбі.

13 лютого
Nick Cave & The Bad Seeds - «Push the Sky Away»
«Push the Sky Away» - п’ятнадцятий студійний альбом групи «Nick Cave and the Bad
Seeds». Новий диск колектив записував в студії «LaFabrique», у Франції. Музиканти називають цей запис найбільш витончено-прекрасним за всю історію гурту.
Безумовно, цей диск стане приємним подарунком до Дня усіх закоханих.
25 лютого
Atoms For Peace — «Amok»
«Amok» - дебютний студійний альбом супергрупи «Atoms For Peace», який вийде 25 лютого 2013 року. Альбом був записаний під час триденного джем-сейшну.
Нагадаємо, що над цим проектом працювали Том Йорк з «Radiohead», Флі з «Red Hot
Chili Peppers», Мауро Рефоско з «Forro In The Dark» та Джоуі Варонкер з «R.E.M.».
1 лютого
Вистава «Собаче серце».

18 лютого
Балет «Ромео і Джульєта».

В ролях: Володимир Стеклов,
Микаель Молчанус, А. Жарков,
В. Черненко, Е. Садко
Твір за п’єсою Михайла Булгакова.
Постановка Валерія Золотухіна.

Романтичний дует Ромео і
Джульєтта
представляють
зірки Санкт-петербурзького
балету.
Нова
версія
класичної
шекспірівської історії.

Театр ім. Магара.
Ціна: 120-250 грн.

Театр ім. Магара.
Ціна: 120-220 грн.

Сторінку підготувала Катерина Жежеря
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Снігова баба
Під снігопадним снігопадом
Я бабу снігову ліпила,
А сніг все падав, падав, падав.
Зима мене запорошила.
А потім я пішла додому
В наряді тому сніговому
І мама скрикнула – «Ова-а-а!
Погляньте, баба снігова!».
Ольга Агапова, 5-Б

Вітчизна
Моя вітчизна Україна!
Українцем – є мій тато
Українка – моя мати
Я маленька їх донечка
Також – україночка
Знати добре я повинна –
Українська ми родина!
Українською розмовляєм
Родовід свій пам’ятаєм
Рідне слово не забудем,
Доки в світі жити будем!
Ольга Агапова, 5-Б
го повіту
В Моринцях Звенигородсько
Народився автор заповіту.
Він сиротою рано став
І змалку тяжко працював
ем:
Тепер про нього все ми зна
,
Як битий був колись нагаем
ся,
Як Украіни не цурав
.
Важку мав долю, не зламався
Любив вірші тайком писати,
дати.
За що й пішов служить в сол
роні
сто
ній
Про щастя мріяв в рід
і.
А жити довелось на чужин
у
бод
сво
і
ю
Думки про вол
Проніс у серці, знаю я.
Святим для нашого народу
Є мудре слово Кобзаря
Анна Марковець, 9-В

Татові
Навчи мне, тат у,
Жити на світі,
Сонцю всміхатись,
Ранку радіти.
Навчи мене, тат у,
Життя розуміти,
Щоб в радості й горі
Людиной лишитись.
Навчи мене, тат у,
Як друга шукати,
Щоб з ним ми могли
Всі біди здолати
Навчи мене, тат у,
Як дім збудувати,
Садок посадити, землю зорати.
Навчи мене, тат у.
О Боже, не знаю!
Завжди пам’ятай
Я ж маленька кровинка твоя!
Ольга Агапова, 5-Б
Сторінку підготувала Олена Топольян
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ВIДПОЧИНЬ
Чому…
…всі пальці мають назву, а один – безіменний??
Тому що згідно з давньою традицією після весілля він отримує
ім’я чоловіка або дружини. До речі, така ж «безіменна» доля в нього і в мовах, які мають зв’язок з санскритом. А романо – германці
вигадали йому чесну назву ring – finger (палець для кільця).
…в газованій воді бульбашки спливають не рівно, а зигзагами??
Тому що через вихори всередині посудини тиск в речовині
розповсюджується не рівномірно, і бульбашки спливають по
шляху найменшого опору. А ще так прикольніше:)
… коробки від CD мають квадратну форму, а від DVD - прямоку тну?
Коробка DVD по розмірам співпадає з VHS– касетою. Робили їх
такими для зручності при розповсюдженні: і на полиці старі стануть, і в автомати для продажу влізуть.
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у
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ном
з половиною
магалися вкр
ст уп е буде м
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асти лева.
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мрію І, схоже
у
к
о
е.
Щор дохрещ
й ранку,
о
прес. Став о шості
на В и.
ти
ча
ка
ку
ан
зр
ив
Виріш
адцятій...
Скільки дурня не бий, розумнішим не стане. мріят
окинувся об один
пр
у,
ог
дл
пі
на
г
лі
Зате досвідченішим...
Судячи з го
лівудських
фільмів, в
вбудована ф
американсь
ункція «загл
Сьогодні виповнилося
кі машини
о
хну ти на за
10 років, як з московсь
лізничному
кого зоопарку
продовжує тікати чере
переїзді».
паха.
Сторінку підготувала Поліна Геращенко
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