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Рубрика «Шкільне життя» 

Майже всі знають, що існує така гра, як КВК. 

Якщо спробувати сформувати правила, то 

виявиться, що немає що й формувати: дві або 

більше команд змагаються в одному або 

декількох конкурсах, тема та жанр яких 

заздалегідь визначаються організаторами, а журі 

обирає, хто з команд виявився кращим. 

Ну а для тих, хто хоче або збирається грати в 

КВК, доведеться пояснити одне найважливіше 

правило. КВК – це змагання у власній (!) 

кмітливості. Тобто, інсценування старих 

анекдотів, матеріал, який Ви знайшли на 

просторах Інтернету, або навіть вигадування 

власних виступів шляхом перекомпонування 

жартів інших команд – це, вибачте, не КВК. Ваша 

задача – знайти щось нове та зацікавити цим 

глядача. 

І, нарешті, якщо Ви відчули, що КВК для 

Вас дещо більше, ніж спосіб «вбити вільний час», 

то ласкаво просимо! 

Ось і учні нашої школи зрозуміли, що 

бажають не просто дивитися, а й спробувати себе 

у цій справі. 

У 2012/2013 роках учнями старшої та 

середньої школи, за допомогою  педагогічного 

колективу, було створено першу за роки 

існування школи команду КВК «Добро+1». У 

первинному складі команди була учениця 

восьмого класу, троє учениць з дев’ятого та дві 

дівчини і хлопець з десятого. На той час 

капітаном була Ярмак Анастасія, учениця 10-А 

класу. Команда вперше брала участь у районному 

відборі та одразу сподобалась журі та вийшла на 

міський рівень. Не дуже успішно виступили у 

чвертьфіналі та, «вилетівши», учні восьмого та 
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дев’ятого класів невпинно чекали наступного 

сезону. 

Та з сімох учасників минулорічної команди 

дочекалися наступного сезону лише четверо. Тоді 

й утворилась суто жіноча команда КВК «С 

Приветом!», на чолі з новообраним капітаном 

Охрименко Дар’єю, ученицею 10-А класу. У 

2013/2014 роках  у складі команди була учениця 

вже дев’ятого та три учениці десятого класу. 

Впевнено та успішно команда входить у фінал, 

але, на жаль, не потрапляє до трійки кращих. 

Цього року, у десятому ювілейному сезоні 

грає команда з тією ж назвою –  «С Приветом!», 

але іншим внутрішнім життям. 

Команда модернізується: обирається новий 

капітан – Єпринцева Юлія, учениця 10-А класу та 

у складі залишаються учениці десятого та 

одинадцятого класів, до яких додаються двоє 

хлопців з  десятого та одинадцятого класів. 

Команда минає районний відбір, проходить у 

фестиваль, «запалює» у чвертьфіналі, потрапляє у 

півфінал та виходить у фінал. 

На сьогоднішній  день ми вже знаємо, що 

команда нашої школи  «С Приветом!» стала 

фіналістом гри чемпіонату шкільних команд клубу 

веселих та кмітливих міста Харкова сезону 

2014/2015р.р.! 

 

Учні ХЗОШ № 52 

 

У сучасному світі  існує мережа 

молодіжних організацій під назвою «Євроклуби». 

Основна ціль цих організацій – інтеграція до 

Європи. Як  вже було сказано раніше, мережа 

євроклубів охоплює багато країн, у тому числі й 

Україну. Він був заснований у багатьох школах і 

наша школа №134 м. Харкова теж не виняток. 

Але що ж все-таки таке «Євроклуб»?  Звісно, 

зрозуміло, що це за організація, але у неї,  як і в 

будь-якої іншої організації, є своя історія, свої 

цілі та плани на майбутнє, свої особливості та ще 

багато чого, чим слід було поділитися зі світом, та 

в першу чергу з людьми, які нас оточують: 

нашими однокласниками, друзями, родичами. 

Саме із цією ціллю я написав цю статтю. Щоб 

вияснити усе те, що мене цікавило, і вас, 

сподіваюсь, зацікавить теж, дорогі читачі, я взяв 

інтерв’ю у керівника нашого шкільного 

Євроклубу Ільїньської Аліни Олександрівни.  

Я: Скажіть, будь ласка, Аліно Олександрівно, що 

таке взагалі Євроклуб? 

А.О.: Євроклуб – форма організації молоді, що 

сприяє творчій реалізації її членів, залученню 

молоді до участі в європейських ініціативах, 

інформуванню з питань європейської інтеграції, 

громадянській освіті та громадській діяльності 

молоді. 

Я: А коли був заснований наш шкільний 

Євроклуб? 

А.О.: Євроклуб «Our happpy future» був 

створений у нашій школі у 2012 році.  

Я.: Тоді не могли б Ви сказати, коли і де виникли 

перші євроклуби, та хто був ініціатором їх 

утворення? 

А.О.: Перші Євроклуби з’явилися у Португалії. У 

ХV столітті в Португалії правив король Генріх 

Жегляж. Його країна була дуже заможною,але він 

шукав пригод і прагнув нових досягнень. Король 

видав кошти з королівської скарбниці на нові 

кораблі, які подорожували невідомими морями. 

Завдяки його сміливості і прагненню все більше 

пізнати світ, Португалія збагачувалась і набувала 

розвитку. У 1986 році Португалія вступила до 

Євросоюзу. Останні 200 років країна знаходилась 

у важкій економічній і політичній ситуації. 

Вивчення власної історії і новітні зміни призвели 
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до цивілізаційних змін. Вчасно з’явилася ідея 

створення Європейських Клубів. Щоб 

приготуватись до великої подорожі Європою, 

вивчити життя різних країн і її мешканців, а 

також культуру, потрібно було скласти певну 

програму. Засновниками перших клубів у 

Португалії були вчителі і учні. Перш за все вони 

розпочали співпрацювати зі школами Західної 

Європи, і в такий спосіб знайомитись з історією і 

культурою різних народів. 

Я: Які основні цілі має Євроклуб?  

А.О.: Євроклуб має на меті поширення знань про 

Європейський Союз та євроінтеграцію; 

заохочення молоді до активної участі у 

суспільному житті; налагодити співпрацю, обмін 

ідеями та досвідом роботи з молодіжними 

організаціями в Україні та за її межами; 

створювати умови  для творчої самореалізації та 

гармонійного розвитку особистості. 

Я: Якими є основні напрями дії Євроклубу? 

 

А.О.: Основними напрямками діяльності є 

поширення інформації про ЄС серед молоді;  

проведення зборів, зустрічей, фестивалів, 

конкурсів з метою обміну досвідом та 

обговорення актуальних проблем;  встановлення 

культурних, наукових, ділових контактів між 

молоддю ЄС та України;  налагодження співпраці 

з молодіжними громадськими організаціями, як в 

Україні, так і поза її межами;   сприяти вивченню  

іноземних мов;  участь у конкурсах, проектах, 

виставках та інших культурних заходах; 

проведення пізнавальних заходів. 

Я: Наскільки поширена мережа євроклубів у 

сучасному світі? 

А.О.: Перші Євроклуби виникли в Португалії, 

звідки поширились в країнах Європи та в світі. У 

сучасному світі мережа Євроклубів є досить 

поширеною. 

Я: Чи проводить Євроклуб різноманітні 

презентації, зустрічі, акції, волонтерські поїздки і 

таке інше? 

А.О.: Наш Євроклуб постійно проводить і 

різноманітні презентації, і зустрічі, і семінари. 

Також члени нашого Євроклубу часто 

здійснюють поїздки за кордон, у країни Європи. 

Я: Яка кількість членів нашого Євроклубу? 

А.О.: Зараз у нашому клубі 10 учасників, 

приєднатися до Євроклубу може кожен 

бажаючий. 

Я: Чим зайнятий наш Євроклуб зараз? 

А.О.: Євроклуб намагається надати якомога 

більше інформації щодо країн Європи, їх 

традицій, культури тощо. Часто ми влаштовуємо 

різноманітні заходи іноземними мовами, 

театральні постанови. 

Я: Чого досяг Євроклуб на сьогоднішній день? 

А.О.: Наш Євроклуб постійно бере участь у 

різних семінарах та конференціях. 2 роки поспіль 

ми брали активну участь у святкуванні Дня 

Європи на Харківщині. 

Я: Як проходять робочі дні членів євроклубу? 

А.О.: Щодня члени Євроклубу розробляють план 

роботи клубу, займаються збором та обробкою 

цікавої інформації, планують різноманітні заходи. 

Я: Хто зазвичай стає у ряди членів євроклубу? 

А.О.: Щодня члени Євроклубу розробляють план 

роботи клубу, займаються збором та обробкою 

цікавої інформації, планують різноманітні заходи. 

Я: Чи маєте ви якісь ідеї щодо подальшого 

розвитку євроклубу? 

А.О.: Ми плануємо і надалі влаштовувати 

різноманітні цікаві та пізнавальні заходи, 

здійснювати подорожі до країн Європи з метою 

поглиблення знань про ці країни, тісну співпрацю 

з іншими Євроклубами України та за її межами. 

Ось і підійшло моє інтерв’ю до кінця, а разом із 

ним і стаття. Сподіваюся, вам сподобалося, дорогі 

читачі. Дякую за увагу. 

 

Водолажський Валентин,   

учень 10-А класу ХСШ № 134 
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Рубрика «Цікаво»   

Останні роки серед молоді стає все більш 

поширеним захоплення азіатською культурою, 

особливо музикою і кінематографом. Усе більше 

молодих людей вчать корейську та японську 

мови, туристичним напрямком вибирають 

Японію, Південну Корею.  Для безлічі 

шанувальників з кожним днем все більш широко 

відкривається світ азіатської культури, більшою 

мірою завдяки інтернету. Пабліки і спільноти за 

інтересами виявляють вельми неабияку 

популярність, азіамани самостійно перекладають 

фільми, тексти пісень, додають субтитри, 

захоплення всього кілька років тому здавалися 

дивиною стають повсюдними. Японські суші і 

роли, корейські салати вже нікого не дивують, 

міцно влаштувавшись на продуктовому 

російському ринку. J-rock та k-pop для тисяч 

підлітків музичні напрямки, кожен день грають у 

їх колонках і навушниках. Аніме та дорами не 

дивиться хіба що лінивий. Що ж так приваблює? 

Мабуть, настільки несхожий, самобутній уклад, 

багата культурна спадщина, національний 

колорит. Азія має свій неповторний характер, 

настільки явно відрізняється від мінливого 

заходу. Як старе дерево-велетень міцно 

тримається корінням за накопичений століттями 

досвід, різноманітно інтерпретуючи його в побуті 

та мистецтві. 

Японія монументальна, слід традиціям, 

має широту душі. Кінематограф відрізняється 

великою різноманітністю жанрів – 

повсякденність,  арт-хаус, музичні фільми, з 

напруженими тріллерами і жахами, історичні 

драми,  трагедії,  підліткові історії про 

самовизначення, красиві фільми про кохання. 

Японська музика несе потужний посил, немов 

вимагаючи серйозного ставлення і уваги, її не 

можна слухати абстрактно, не вникаючи в сенс. 

Яскравою різновидом світового року володіє 

японський рок (j-rock). Представники даного 

напрямку мають яскравою харизмою, 

ексцентричністю і в деякому сенсі витонченістю.  

Південна Корея у свою чергу набирає неймовірну 

популярність серед шанувальників. Масштаб 

любові викликаний багато в чому поп-культурою 

і нескінченним потоком дорам - по-простому, 

серіалів тривалістю в 12-16-20 серій, що 

володіють сильною чарівністю, липкою 

неможливістю відірватися від екранів, перед якою 

читання субтитрів несуттєва, практично 

невідчутна і не дратівлива необхідність. Тільки в 

Кореї дорами знімають з таким розмахом. У 

більшості своїй це любовні історії, але вистачає і 

кримінальних 

бойовиків, 

професійних, 

забавних 

дорам. До 

речі, 

корейцям 

притаманні 

відмінне 

почуття 

гумору і 

заразливий 

святковий 

настрій, достатньо подивитися їх комедії  і 
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сміховинні шоу.  Кіноіндустрія в постійному 

розвитку - тут знімають фестивальні фільми з 

глибоким змістом молоді і маститі режисери. 

Всесвітньо відомий режисер Кім Кі Дук і його 

відверті, реалістичні картини («Весна, літо, осінь, 

зима ... і знову весна», «Порожній будинок», 

«Натягнута тятива», «Зітхання») визнані 

класикою, кожен новий фільм - це подія, яку 

чекають з наростаючим інтересом. Корейська 

поп-музика (k-pop) вражає уяву кількістю груп і 

виконавців. Практично щотижня можна 

відстежувати презентації пісень і чергові дебюти. 

Для них характерні танцювальні веселі мелодії, 

майстерно поставлена хореографія, яскравий 

стиль, що запам'ятовується.  

         Учні ХЗОШ № 110 

 
Ви думаєте, що, викинувши батарейку, ви не 

зробили нічого поганого, що вона просто зникне? 

Не так давно нам довели, як усі помилялися... 

З 23 по 26 лютого в школі стартував еко-проект 

«Батарейки, здавайтеся», яку провела екологічна 

бригада учнів 8-Б класу. 

Зібрані батарейки відправляються на переробку 

до Львівського державного підприємства 

―Аргентум‖. Одна батарейка отруює 20 м² землі 

або 400 л води! Зроби світ чистішим, почни з 

себе! Наші учні надзвичайно швидко 

організували спеціальну бригаду, яка виконувала 

наступні функції:  

- поширення актуальної інформації за допомогою 

нещодавно створеного інтернет-порталу 

batareyki.іn.ua та усного інформування учнів і 

вчителів, заради чого їм навіть було виділено всі 

сім уроків навчального дня; 

- збір відпрацьованих батарейок за допомогою 

спеціальної скриньки (вона, до речі, досі 

знаходиться на першому поверсі нашої школи). 

Аліна Сакун, керівник групи: ―Ми дійсно 

вважаємо нашу справу дуже важливою, бо саме 

цим ми зараз реально можемо допомогти 

навколишньому середовищу‖. Олександр, 

помічник Аліни: ―Я згоден з Аліною, але від себе 

додам, що ми розраховуємо на наших слухачів, 

їхню увагу та відповідальність‖.  

Ентузіазму цієї команди ми можемо лише 

позаздрити: працюючи цілий день, вони не 

втратили надії на те, що це дійсно допоможе! Їхні 

очі блищали від хвилювання. Доповідь 

висвітлювала всі аспекти даної проблеми — від 

хімічного складу звичайної батарейки до її 

впливу на стан здоров'я після розпаду,- вони 

боялися, що ми, їхні шкільні товариші, не 

зрозуміємо цих дітей з помаранчевими 

хустинками на шиї та висміємо. Та вже 

наступного дня всі мали можливість 

переконатися, що праця відповідальних 

восьмикласників минула недарма, адже 

―екологічна‖ скринька була на половину повна! 

Нам здається, що усі ми повинні бути вдячними 

Аліні та її однокласникам за те, що вони не 

вагаючись згодились на таке досить важке (з 

психологічної точки зору) завдання! Привітаємо 

наших юних борців за чистоту нашої планети! 

 

Редакційна колегія  

„Учнівського парламенту” 

ХЗОШ№ 5 
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Рецепт души: вначале человеческая душа 

определяется тремя факторами – 

наследственность, карма, свободный выбор. Как 

правило, сперва они представлены в следующей 

пропорции: 25% наследственность; 25% карма; 

50% свободный выбор. 

Наследственность: в начале пути душа на 

четверть определяется качеством генов, 

образованием, местом жизни и окружением, 

зависящими от родителей. 

Карма: в начале пути душа на четверть 

определяется элементами, оставшимися от 

предыдущей жизни, неосознанными желаниями, 

ошибками, ранами и т.д., которые все еще 

тревожат ее подсознание. Свободный выбор: в 

начале пути душа выбирает наполовину свободно 

то, что она делает, без какого-либо влияния извне. 

25%, 25%, 50% – таково соотношение в начале. С 

50% свободного выбора человек может 

впоследствии изменить этот рецепт. Он может 

освободиться от влияния наследственности, 

избавившись в молодом возрасте от власти 

родителей. Или освободиться от своей кармы, 

отказавшись обращать внимание на 

подсознательные пульсации. Наоборот, он может 

отказаться от свободного выбора и стать 

игрушкой в руках родителей или своего 

подсознани

я. 

Таким 

образом, 

круг 

замыкается. 

Высший 

парадокс: 

человек со 

свободным выбором может отказаться от… 

свободного выбора. 

 

 ХЛ № 107, Женя 

 
Хоч за вікном мокрий сніг періодично змінює 

холодний дощ з пронизливим вітром, але весну 

уже не спинити і в повітрі  відчувається її 

приємна свіжість. 

Із приходом весни наближається одне з 

найбільших християнських свят – Великдень.  

Усі ми чекаємо цього свята з піднесеним 

настроєм, адже це і прихід весни,  і завершення 

Великого посту. Саме слово «пасха» походить з 

єврейської мови, де воно звучить як «песах», і 

перекладається як «вихід», «перехід». Понад 5 

тисяч років тому євреї вирушили з єгипетського 

полону до Землі Обітованої. Вони йшли пустелею 

довгих 40 років, не одне покоління людей 

змінилося за цей час, жоден із тих, що народилися 

в неволі, не дійшли до свого нового дому. 

На згадку про визволення з рабства 

єврейський народ став святкувати Пасху. Згодом 

цим же словом почали називати ягня, яке 

заколювали на честь Пасхи.  Визначається дата 

Великодня є так: спочатку розраховують, коли 

наступить перша місячна повінь після дня 

весняного рівнодення. Перша неділя після 

повного місяця і буде Великодньою. Певний час 

церви жили у згоді, але 1054 року відбувся розкол 

християнства на західну і східну гілки. Та 

пізніше, 1582 року, папа Григорій ІІІ ввів новий 
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календар, згідно з яким весна мала починатися на 

13 днів раніше. 

Згідно з переказами, перше пасхальне 

яйце Марія Магдалина піднесла римському 

імператору Тиберію. Коли Марія прийшла до 

Тіберія й оголосила про Воскресіння Христа, 

імператор сказав, що це так само неможливо, як і 

те, що куряче яйце буде червоним, і після цих слів 

куряче яйце, яке він тримав, стало червоного 

кольору. В Україні фарбовані яйця розділяють на 

крашанки, крапанки, мальованки, дряпанки 

(шкрябанки) та писанки. 

Крашанка – яйце, пофарбоване в один 

колір (червоний, жовтий синій, зелений, 

золотавий тощо). 

Крапанка - на поверхню яйця наносять 

крапочки воску (капають), а після того занурують 

його у фарбу. Коли поверхня яйця висохне, знову 

капають воском і занурюють яйце у темнішу 

фарбу. 

Мальованка - яйце, розмальоване 

гуашшю, акварельними або навіть масляними 

фарбами з допомогою пензлика. 

Дряпанка (шкрябанка) – на поверхні 

яйця, пофарбованого в темний колір, голкою або 

іншим гострим предметом видряпується 

візерунок, орнамент. 

Писанка - яйце, поверхня якого покрита 

різнокольоровим розписом, з допомогою воску та 

барвників. 

На території 

Канади, в містечку 

Вегревілль, 

знаходиться 

найбільше в світі 

пасхальне яйце. 

Його довжина 

становить 8 м, а 

ширина – 5 м. Ця 

«писанка» вагою 

близько 2270 кг 

зроблена з уламків 

літаків. 

Виготовили цей 

пам’ятник на згадку про тих українців, що 

першими приїхали до Канади. 

Вона повертається за вітром, як гігантський 

флюгер, і її видно здалеку на відстані багатьох 

кілометрів. Обхопити цей шедевр зможуть тільки 

20 чоловік, а розбити – хіба що важка 

артилерія.  У 2010 році в Софійському соборі 

з’явилося унікальне панно – Пресвята 

Богородиця, складена з 15 тисяч розфарбованих 

вручну писанок. Художниця Оксана Мась 

працювала над цією дивовижною мозаїкою майже 

рік. Писанки для роботи розмальовували по всій 

Україні – й професійні художники, й друзі, й діти, 

й черниці. Мозаїчне панно ―Погляд у вічність‖ 

вагою 2,5 тони зображує очі образу Діви Марії і 

створено за мотивами однієї з старовинних 

українських ікон періоду бароко. 

Найстаріша паска  в світі була спечена у Страсну 

п’ятницю в 1821 році. Сімейну реліквію зберегла 

91-річна уродженка Лондона Ненсі Тітман. 

Дивно, що паска не тільки не запліснявіла за 

стільки років, але і пахне як свіжа. Більш того, на 

ній чітко збереглося зображення хреста, який 

зробив пекар під час випічки. Сама Ненсі 

пишається своєю реліквією і готова передати її 

спочатку своєї дочці, а потім внучці й дуже 

сподівається, що кекс ще довгі роки буде 

зберігатися в її родині, переходячи з покоління в 

покоління. Паску дуже дбайливо зберігають, 

виділивши їй місце у спеціальній 

коробочці.  Знавці вражені настільки дивовижною 

здатністю паски не псуватися стільки років. 

 Сьогодні свято Великодня в 

Україні символізує також загальне відродження 

та оновлення світу. Збереглося багато звичаїв та 

обрядів, котрі здійснюються й досі. 

 

 

Рубрика «Ми пам’ятаємо» 

 

Я порою себя ощущаю связной 
Между теми, кто жив 

И кто отнят войной... 

Нет, ничто не забыто, 

Нет, никто не забыт, 

Даже тот, 

Кто в безвестной могиле лежит. 

Ю. Друнина 

Прошло уже 70 лет с того 9 мая, когда 

закончилась война. Мы, современная молодежь, 

даже представить не можем всех ее ужасов. И это 

хорошо. Нам очень повезло жить в мирное время, 

иметь много возможностей в жизни. Мы знаем о 

войне из рассказов стариков,  из книг по истории. 

А для миллионов людей эти страшные события 

были реальностью. 

Война принесла много горя. Наверное, в 

каждой семье потеряли любимых людей, у 

многих из них даже нет могилы… Молодые 

парни погибали в страшных боях, не испытав   
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всех радостей жизни. Дети военных лет не могли 

и думать о красивых  игрушках. Они не могли 

даже нормально ходить в школу. Многие из них 

остались сиротами. А с войны возвращались 

калеки, не только с ранами на теле, но и с болью в 

душе. 

 
Война открывала в людях и много 

хорошего. Все старались помочь друг другу в 

сложных обстоятельствах. Ради того, чтобы 

освободить родную землю от захватчиков, люди 

совершали подвиги, жертвуя своей жизнью. 

Бабушка говорила, что война ужасна именно 

потому, что в ней участвуют и погибают люди, не 

испытывающие ненависти друг к другу. 

Поэтому 9 мая – День Победы – праздник 

и светлый, и грустный одновременно. С одной 

стороны, наша армия одержала победу, 

освободила нашу страну. Но все это очень 

дорогой ценой – миллионами  жизней, реками 

слез и множеством искалеченных судеб. 

Поблагодарить ветеранов – живых и почивших – 

за их подвиг в День Победы – самое малое, что 

мы можем сделать. Мы должны помнить тех, 

благодаря кому теперь живем в мире. В День 

памяти в школе  был проведен праздничный 

концерт, на который были приглашены ветераны  

и дети войны. Наш долг - чествовать живых и не 

забывать погибших за нашу Родину. 

 

  Петрук Диана,  

ученица 10-Б класса ХООШ № 164 

 

 
Диалог 5-Б о ВОЙНЕ … 

-Я так люблю 9 Мая.  

- В городе весна. 

- Город  красивый и 

праздничный. Салют. 

-А мне больше всего нравятся старые военные 

фотографии. 

- Посмотри,  какой 

красивый мужчина.  Это – 

старший лейтенант 

Титаренко Павел 

Сергеевич.  С октября 1941 

по сентябрь 1942 года 

служил телефонистом  в 

240 стрелковой дивизии. 

После - офицером  на 

Брянском, Воронежском, Степном и  1 

Белорусском фронтах. В 16 октября 1948 года 

погиб от рук бандитов. 

- Она тебе никого не напоминает? Посмотри, это 

же  вылитый мой друг Андрюша Корж.  
 

-А вот ещѐ одна 

фотография. Это 

прабабушка Сафоновой 

Жени. Сафонова Тамара 

Владимировна. Она 

родилась 9 февраля 1925 

года.  Призвана на войну 

в 1943. Воевала под 

Сталинградом санитаркой 

в составе особого 

заградительного отряда. 

Войну закончила после 

битвы под Сталинградом. 

Награждена медалями: « 

За оборону Сталинграда», 

«За победу над 

Германией» и многими другими. 

- А это кто?  

- Это заслуженный артист 

Украины Применко 

Всеволод Дмитриевич. В 

1941 году, когда началась 

война – ему было всего 16. 

На фронт не брали. 

Всеволод  Дмитриевич 

пошѐл в военкомат и 

сказал, что паспорт сгорел 

и ему уже 18, так он попал 

на фронт в танковые 

войска. В одном из боѐв 

танк подбили, раненный и 

обгоревший Применко 

попал в госпиталь. Ранение 
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било тяжѐлым, но на фронт он вернулся и дошѐл 

до Германии. 

- А это фото,   единственное, которое осталось в 

нашей семье от 

прабабушки Веры 

Павловны Сядристой. 

 Моя прабабушка 

написала на обратной 

стороне фотографии:  
«Дорогому папочке от 

дочери Веры.  Годы 

идут, но счастья нет.  Ну 

что же – война.  Так 

суждено прожить цвет 

лет» 

Меркушина Александра,  Корж 

Андрей, Софонова Евгения, Рудзык 

Илья, ученики 5-Б класса ХТЛ №9  

 

 
 

Можно по-разному жить на нашей 

планете. Можно жить для себя, а можно жить и 

иначе, думая при этом о возможности по-своему 

помочь людям, узнать больше о ком-то или о чем-

то. Таких людей обычно называют 

неравнодушными, небезучастными, 

небезразличными. Об одном из увлеченных своей 

работой человеке мне хочется сейчас рассказать.  

 Полковник в отставке Шолковский Юрий 

Валентинович 39 лет прослужил  в пограничных 

войсках. Служба в Средне-Азиатском 

пограничном округе, в Афганистане. Сложная, 

трудная, но в то же время и интереснейшая 

работа. 

 

 Сейчас он пенсионер. Мог бы не 

работать, заслуженно отдыхать. Но не сидится 

Юрию Валентиновичу дома. Какая-то внутренняя 

сила не дает ему покоя. Захотелось ему 

поделиться своим жизненным опытом с 

молодыми, рассказать о нелегкой пограничной 

службе, об отважных защитниках границ страны. 

И 4 года назад начал Ю.В.Шолковский создавать 

в Харькове музей пограничных войск. Мы, 

ученики 10-х классов Харьковской 

специализированной школы № 166 «Вертикаль», 

вместе с военруком  В.В.Балагутой в ноябре 2014 

года посетили этот музей. И сколько нового и 

интересного мы узнали о пограничных войсках, в 

частности, об истории создания Украинских 

пограничных войск!  Музей, можно сказать, 

молодой. Предстоит еще много сделать Юрию 

Валентиновичу по его усовершенствованию. Но 

главное в работе создателя музея  – это его 

огромнейший вклад в дело патриотического 

воспитания нас, молодых. Хочется не только 

сказать Юрию Валентиновичу огромнейшее 

спасибо – хочется низко поклониться.  Побольше 

бы таких энтузиастов! И тогда бы мир вокруг стал 

бы светлее и теплее.  

Дмитрий Ровенский, ученик 10-А 

класса ХСШ № 166 «Вертикаль» 

 

7 травня 2015 року в нашій школі 

відкрився куточок Бойової слави, присвячений 

відзначенню 70-ї річниці Перемоги над нацизмом 

у Європі та завершення Другої світової війни. 

 Під час заходу відбулося вшанування 

пам’яті загиблих воїнів, жертв війни та 

привітання ветеранів, запрошених на урочисту 

лінійку. Гості, учні, батьки, вчителі доторкнулись 

до сторінок подій минулої війни та побачили 

результати пошукової діяльності дітей. Учнями 

школи були зібрані матеріали, які свідчать про 

участь членів їх родин у подіях Другої світової 

війни. У процесі підготовки до відзначення 70-ї 
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річниці Перемоги над нацизмом у Європі та 

завершення Другої світової війни діти працювали 

над створенням книги «Війна очима дітей», брали 

участь у конкурсі малюнків на асфальті «Хай 

буде мир на всій землі», підготували концерт, 

присвячений Дню пам’яті та примирення. Учні та 

вчителі з повагою ставляться до подій минулого 

своєї країни і не забувають про тих, кому 

зобов’язані своїм життям. 

Учні ХСШ № 133 

 

10 травня українці відзначили День 

матері. Це свято щороку припадає на другу 

неділю травня. У цей день прийнято вітати жінок, 

насамперед, матерів.  

Мати – найрідніша в світі людина. Вона єдина, 

хто ніколи не відмовить, завжди підтримає та 

приголубить. 

Мама любить свою дитину ще до 

народження. І ось, нарешті, перший подих, 

перший крик малюка. Мабуть, це одна з 

найщасливіших митей її життя. Ця подія змінила 

усе, відтепер вони завжди будуть разом – мати та 

її дитя. Мати присвятила нам своє життя. Як вона 

раділа, коли ми робили перші кроки, як пишалася, 

коли вперше почула таке невпевнене, але таке 

ніжне ―мама‖. Ми дорослішаємо, забуваємо, як 

багато вона вже зробила для нас, а матір пам’ятає 

кожну мить нашого дитинства. 

Діти так часто засмучують своїх матусь, 

але вони пробачають нам усе. Здається, мама була 

поруч завжди. Ми так рідко кажемо, що любимо 

її. Ми подорослішаємо, самі станемо батьками, 

але мама залишиться мамою. 

Вона дала нам життя. Ми маємо бути безмежно 

вдячними їй і частіше казати щире ―люблю‖. День 

матері – це ще один привід подякувати мамі за 

все, що вона для нас робить. 

 

 Учні ХСШ № 16 

 
Волонтерський центр ДЮА «ШУМ» 

Київського району керує діяльністю відповідних 

ланок у кожному навчальному закладі району, 

підтримує постійні зв’язки з Радою ветеранів 

Великої Вітчизняної війни, організовує допомогу 

вихованцям дитячих будинків та інтернатів, а 

тепер і постраждалим із зони АТО. 
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Волонтери нашого району (ЗНЗ №№ 1, 4, 166) з 

нагоди Міжнародного дня волонтера та Дня 

Збройних Сил України цього року організували 

зустріч із волонтерами та представниками 

батальону «Харків-1» для учнів 10-11-х класів.  

Систематично волонтери кожного 

навчального закладу відвідують Харківський 

військовий шпиталь – військово-медичний 

клінічний центр Північного регіону. Діти 

передають пораненим бійцям ліки та фрукти, 

спілкуються з волонтерами благодійної 

організації «Сестра милосердя». Гроші на 

придбання ліків учні заробляють на благодійних 

ярмарках українських страв (лідери-волонтери 

ХЗОШ № 5 відвідали поранених солдат у 

хірургічному відділенні військово-медичного 

центру Північного регіону Харківського 

національного медичного університету та 

подарували телевізор). Крім того, учнями всіх 

навчальних закладів було проведено наступні 

благодійні акції: «Милосердя», «Допоможи 

ближньому!», «Рука допомоги», «Поспішайте 

робити добро», «Допоможи солдату», вони 

приєдналися до Всеукраїнської акції «Подаруй 

оберіг солдату» та передали бійцям обереги, 

виготовлені власноруч. 

Усі учні-волонтери нашого району 

брали активну участь в акції «Напиши листа 

солдатові». Воїнам АТО були передані дитячі 

малюнки-побажання, фенічки-обереги, листи зі 

словами подяки. Учнівське самоврядування шкіл 

разом із учителями, батьками, жителями 

мікрорайону провели акцію «Допоможемо 

пораненим солдатам разом!» Зібрані кошти були 

передані волонтерам Харківського військового 

шпиталю.  

До дня Святого Миколая волонтерами 

ХТЛ № 9 було проведено акцію «Від серця до 

серця» (збір і передача подарунків вихованцям 

Комаровського дитячого будинку та до дитячого 

притулку «Гармонія», співпраця з якими триває 

вже кілька років). 

До того ж, протягом І семестру 

2014/2015 навчального року учні шкіл №№ 52, 

110 відвідували вихованців Обласного будинку 

дитини № 3, які позбавлені батьківського 

піклування. Разом з цими вихованцями волонтери 

грають, спілкуються та влаштовують «солодкі 

столи». 

У грудні в одному з виставкових залів 

музею в рамках творчого проекту «Діти-дітям» 

щороку проходить концерт, де учні ХСШ № 133 

«Ліцей мистецтв» виступають з музичною 

програмою для учнів 5-го класу загальноосвітньої 

санаторної школи-інтернату №13 для дітей, 

хворих сколіозом.  

Волонтери ХСШ № 170 узяли шефство над 

літніми людьми, ветеранами, малозабезпеченими  

дітьми, проводять майстер-класи з літніми 

людьми з «Hand made» (виготовлення рамочок 

для фотографій, оригамі тощо).  

Лідерами-волонтерами ХГ № 172 у 

рамках акції «Допоможи солдату» була зібрана та 

передана біла тканина для виготовлення 

масковочних сіток.  

 

Волонтери 

нашого району 

допомагають не тільки 

людям, а й тваринам 

нашого міста. У вересні 

2014 року всі учні 

взяли участь в акції 

«Допоможи зоопарку» 

(були зібрані фрукти, 

овочі та різноманітні 

крупи для тварин). 
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Крім того, волонтери ЗНЗ №№ 1, 4, 9, 55, 107, 

165, 166 систематично відвідують Харківський 

притулок для тварин, де підгодовують тварин та 

граються з ними. 

У рамках акції «Назустріч мрії – ІІІ» за 

ініціативою лідерів учнівського самоврядування 

ЗНЗ №№ 36, 172 були зібрані кошти та 

перераховані до Благодійного фонду. 

Ми не збираємося зупинятися. Бо допомагати 

іншим – покликання кожного на цій планеті. І 

нехай девізом кожного небайдужого буде «Роби 

те, що ти можеш, за допомогою того, що маєш, 

там, де ти є зараз!» Адже хто, якщо не ми! 

 
1. Заздалегідь домовляйтеся про зустріч: 

час відвідування повинен влаштовувати 

обидві сторони. 

2. Ваш зовнішній вигляд не повинен 

викликати роздратування в людини. 

Дотримуйтеся класичного стилю й 

акуратності. 

3. Розмовляючи з людиною, будьте 

привітними, ненав’язливо дивіться йому 

в очі, посміхайтеся. 

4. Необхідно звертатися до людини на ім’я 

по батькові, це демонструє Вашу повагу 

до неї. 

 

5. Якщо в людини похилого віку 

послаблена пам’ять, не акцентуйте увагу 

на його забудькуватість: представтесь ще 

раз, повторюйте питання, робіть це 

спокійно, без роздратування, не торопіть 

людину з відповідями. 

6. Пам’ятайте, що в людей похилого віку є 

проблеми зі здоров’ям та слухом. Під час 

розмови знаходьтеся в полі зору, 

розмовляйте голосно, чітко, не 

використовуйте модні слівця, сленг, чи 

жаргони. 

7. Зважайте на те, що люди похилого віку 

швидко втомлюються – час візиту не 

повинен затягуватися. 

8. Погляди та уявлення про суспільні норми 

у людей похилого віку можуть 

відрізнятися від Ваших, тому не 

оскаржуйте погляди Ваших підопічних, 

будьте лояльними та терплячими. 

9. Щиро цікавтеся справами та 

захопленнями людей похилого віку: їх 

досвід може Вам не раз знадобитися в 

житті.  

10. Пам’ятайте, що спілкування з людьми 

похилого віку навчить Вас якостям, які 

не раз виручать у житті: уважності, 

витримці й терпінню. Досвід старшого 

покоління безцінний, і Ваша чуйність, 

доброта й підтримка – ключ до 

взаєморозуміння та досягнення цього 

досвіду. 

З повагою,  

інформаційний центр ДЮА 

«ШУМ» 

 

Рубрика «Розваги»

Часто так бывает, что на вопрос: «Чем ты 

увлекаешься?», нам нечего ответить. Зачастую 

это происходит потому, что львиную долю 

времени мы проводим в школе на уроках, дома за 

выполнением домашнего задания или общением с 

друзьями в социальных сетях. Однако многие 

дети успевают заниматься своим любимым 

делом, благодаря чему их жизнь становиться 

интереснее.  

Хобби приносит человеку море 

положительных эмоций. Зачем отказываться от 

«лишнего» позитива? В современном мире 

достаточно поводов для радости, но увлечение 

особыми занятиями делает жизнь гармоничней. 
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Как выбрать хобби по душе со столь широкого 

круга деятельности? 

Все хобби можно условно разделить на 

два типа: для души и для тела.  

Хобби для души, это в первую очередь, 

рукоделие. Наиболее распространенное средство 

борьбы со стрессом и скукой – вязание, которым 

увлекались еще наши бабушки и мамы. Чего 

только здесь нет: шитье, вышивка, макраме, 

бисероплетение, фриволите. Многие мастера 

нашли своих ценителей. Это знакомые, 

родственники или друзья, которые могут 

получить приятный сюрприз по поводу праздника 

или без 

повода.  

Есть люди, увлеченные садоводством, и 

большинство из них занимается цветоводством. С 

цветами в доме и дышать легче. Комнатные 

растения помогут Вам сохранить здоровье, ведь 

они зачастую лечат недуги на дому. Скажем, 

герань лечит мигрень и отпугивает насекомых, 

алоэ и каланхоэ – источник огромного количества 

целебных веществ.  

Коллекционирование. Наверняка каждый хоть 

что-нибудь когда-нибудь коллекционировал: 

марки и фантики, магниты и книги, фарфоровые 

куклы или антиквариат, например. Каждая 

разновидность коллекционирования по-своему 

называется. Если Ваше хобби – 

коллекционирование, пожалуй, Вы из тех, кто 

любит выстраивать свое личное пространство и 

иногда уединяться. Животные - это привычное 

хобби. Незаурядным оно может стать, если 

квартира любителя превращается в питомник. Как 

считают психологи, те, у кого есть домашние 

животные, легче справляются с одиночеством, 

стрессами, чем те, кто их не заводит. Доказано, 

что кошки чувствуют боль человека и способны 

уменьшить ее, укладываясь на то место, которое 

болит. Кошки любят играть, и детям доставят 

много веселья и радости. Собаки могут охранять 

Вашу квартиру или дом. 

    С тех пор, как электроника вошла в нашу жизнь 

и   стала более доступной, интернет 

повсеместным, люди стали покорять его 

просторы. Многих увлекает ведение блогов или 

дневников в сети. Есть и другие увлечения, 

связанные с интернетом: чаты, форумы, где люди 

находят собеседника по душе. В интернете есть 

возможность найти единомышленников, вступить 

в сообщество близких по духу людей, обсудить 

новости, найти ответы на свои вопросы. 

Остановимся на хобби для тела.  Многое 

можно сказать о спорте. Ведь спорт неотделим от 

здоровья. Многие женщины отлично выглядят 

благодаря спортивным занятиям, они охотно 

ходят в фитнес-клубы, занимаются йогой, 

плаваньем, а есть среди них и увлеченные 

тяжелой атлетикой. Если спортом заниматься 

регулярно, Вы сможете натренировать мышцы, 

нормализовать обмен веществ. Если вопрос о 

подходящем хобби Вы закроете спортом, 

бодрость, тонус и отличная форма вам 

гарантированы. Танцы не такое обычное хобби, 

если допустим, Вам за пятьдесят, а заниматься 

ими начали не более полугода назад и очень даже 

получается. Или Вы весите порядка 90 кг и Ваше 

хобби – танцы. Сейчас в разных городах 

существует немало  танцевальных клубов, где 

любой желающий независимо от веса и возраста, 

может научиться танцевать. С опытными 

тренерами страх ошибиться и сделать что-то не то 

проходит быстро, и за пару занятий может прийти 

комфортное ощущение от пребывания в клубе, от 

способности танцевать. Часто на занятиях латино-

американскими танцами люди завязывают 

приятные знакомства. Стоит учесть, что во время 

танцев выделяются эндорфины – гормоны 

счастья. Экстремальные увлечения. Каждый сам 

волен выбирать свое хобби. Но хобби, связанное с 

экстримом, требуется человеку, уставшему от 

спокойствия повседневности, и которому нужен 

выброс адреналина. Здесь многие виды экстрима 

могут подойти женщинам: горные лыжи, дайвинг, 

рафтинг, прыжки с парашютом, авторалли. 

Однако выбирая подобное хобби, помните, что 

самое важное - безопасность. И это только мала 

часть существующих увлечений, которые вы 

можете выбрать. И если вы еще в поискать, тогда 

удачи, тот, кто ищет - всегда найдет! 

 

Маша Кухтик, ученица 10-А 

класса ХГ № 1 
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Вам набридло дивитися відео з котиками 

або постійно перегортати туди-сюди стрічку 

новин «ВКонтакте»? Ось кілька ресурсів, які 

допоможуть вам провести час в Інтернеті з 

користю.  

1. Fototips - інтернет-журнал про фотографію. 

Джерело корисних статей по фотозйомці та 

обробці фото. Сайт буде корисний не тільки 

професійним фотографам, але й новачкам у даній 

області.  

2. Naked Science - один з найцікавіших наукових 

ресурсів в Рунеті. Тут і найсвіжіші новини науки, 

і цікаві оглядові статті, й інтерв'ю з ученими, і, 

що відрізняє його від інших нудних проектів, 

дуже красиві добірки арту, фото і відео. Загалом, 

«заліпательний» сайт.  

3. RandStuff - «місце, де живе випадковість». 

Онлайн-генератор, за допомогою якого можна 

перевірити, наскільки Ви ерудовані, а також 

дізнатися випадкові факти, які, можливо, коли-

небудь стануть в нагоді вам у житті. Крім того, за 

допомогою ресурсу можна ознайомитися з 

мудрими висловами великих, згенерувати 

випадкове число або пароль. 

 4. Gramota - ніколи не буде зайвим підтягнути 

свої знання російської мови. На даному сайті 

доступна перевірка правопису, є можливість 

задати питання фахівцям. Також в арсеналі 

ресурсу - хороша підбірка довідників і словників.  

5. 4brain - безкоштовні онлайн-тренінги зі 

швидкісного читання, лідерства, творчому 

мисленню, усного рахунку і не тільки. Ресурс 

надає можливість перевірити засвоєні теоретичні 

знання на практиці.  

6. Udemy - онлайн-курси від провідних фахівців 

світу практично з будь-якої тематики. Якщо Ви 

експерт у якій-небудь області, можете стати 

викладачем на Udemy. Більшість курсів 

безкоштовні, але є і платні. 

 7. Povarenok - даний портал складе Вам список 

страв, які Ви можете приготувати прямо зараз, 

достатньо ввести лише назви наявних у Вас 

продуктів. Крім того, тут можна знайти 

відеорецепти, прочитати корисні статті на тему 

їжі і вести власний кулінарний щоденник. 

 8. «Матриця ідей» - «чудовий вантуз для 

творчого засмічення», розроблений Студією 

Артемія Лебедєва. «Матриця» призначена в 

першу чергу для дизайнерів, але буде цікава й 

корисна будь-якій людині. 

 9. Duolingo - відмінний ресурс, який допоможе 

Вам граючись вивчати англійську, німецьку, 

французьку, іспанську та інші іноземні мови. 

«Інститутський рівень освіти безкоштовно» - таку 

багатообіцяючу перспективу пропонують творці 

Duolingo своїм користувачам. 

 10. Bookcrossing - ну а якщо Вам раптом 

набридне літнім днем сидіти в Інтернеті, то 

старий добрий буккросинг допоможе Вам 

провести час з користю в offline-середовищі. 

 

Учні ХПЛ № 4 

 

Задача: как соединить эти девять точек четырьмя 

прямыми, не отрывая руки? 

Решение: 

Часто мы затрудняемся 

найти решение, 

поскольку 

подсознательно 

ограничиваемся 

территорией рисунка. 

Однако нигде не 

сказано, что нельзя 

выходить за 

его пределы. 

Вывод: чтобы 

понять 

систему, 

необходимо... 

выйти из нее.  

 

ХЛ № 107, 

Егор 
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Школярі і школярики, вітаю Вас з тим, що навчальний рік завершився! Так, 

можливо, ще на когось чекає практика, літні прибирання чи якісь доздачі й 

перездачі, та все ж уже можна з радістю вдихнути на повні груди - літо почалося! 

Вітаю Вас з канікулами, з теплом, з сонячним промінням, з морем чудового часу, 

який можна використати на мільйон різних пригод! Нехай Ваше серце буде відкрите 

до світу, нехай кожен день буде сповнений натхнення і бадьорості, терплячості в 

освоєнні нових вмінь.  

З повагою, редактор газети Цигічко Карина

 


