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В марте в нашем классе проходила неделя 

самоуправления. Еѐ ждали все, ведь очень 

хотелось посмотреть, насколько тяжело 

проводить урок учителям. Мы все очень 

постарались и приготовились к своим урокам. 

Некоторые провели опрос,  а кто-то 

- самостоятельные работы. У каждого было 

что-то своѐ очень интересное! Ребята искали 

дополнительную информацию, задания, чтобы 

хорошо провести урок. Профессия учителя 

интересная, но довольно ответственная, поэтому 

День самоуправления - хороший способ дать нам 

самим прочувствовать, как сложно бывает 

учителям.  

Задача тех, кого выбрали для участия в Дне 

самоуправления, - максимально интересно и 

полезно постараться провести урок, чтобы 

школьникам не было скучно. Если ты стал учителем 

химии, то должен рассказать про интереснейшие 

опыты с реактивами.  

     От преподавателя 

физики ждут практических 

заданий. Честно говоря, 

было достаточно непросто 

справиться с уроком, будучи 

в роли учителя. Самым 

сложным было объяснять 

что-то в шуме и балагане. 

Эта задача оказалась 

непосильной, но зато 

помогла лучше понять 

условия, в которых работает 

учитель, а, значит стараться 

больше сотрудничать и 

работать на уроках. Я 

считаю, что учитель – самая 

важная профессия во всѐм 

мире.  

Самира 

Керимоваученица 7-А класу 

ХСШ № 17 
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19 квітня в Україні відзначається День 

цивільної захисту. Зазвичай ця дата є приводом для 

проведення різноманітних національних заходів: 

колоквіумів, конференцій, дебатів на радіо та 

телебаченні, присвячених організації взаємодії та 

коректної поведінки під час стихійних лих, а також 

проведення навчань із цивільного захисту. 

День цивільного захисту проведено й у нашій 

школі. Протягом навчального дня наш колектив 

(учні, вчителі, технічний персонал, адміністрація) 

відпрацьовували алгоритм дій у разі виникнення 

надзвичайної ситуації. План заходів цього дня 

передбачав також проведення уроків цивільного 

захисту, інформаційних лінійок, тренувальноої 

евакуації. Також проведені інструктажі та 

роз’яснювальна робота з учнями всіх класів. Крім 

того, традиційними стали зустрічі учнівських 

колективів з представниками Харківського 

національного університету цивільного захисту, які 

розповідали про те, як убезпечити себе й оточення  

від травм і трагічних наслідків під час надзвичайної 

ситуації. 

Проведені заходи допомогли виявити рівень 

відповідальності кожного учасника процесу, ступінь 

готовності кожного правильно діяти в умовах 

надзвичайної ситуації. 

Проведення Дня 

цивільного захисту в школі є 

необхідним та корисним 

заходом. Зрозуміло, що 

зовсім уникнути небезпеки, 

на жаль, не можна, але 

зменшити негативні 

наслідки цілком можливо. І 

провідна роль у цій справі 

належить закладам освіти, 

педагоги яких здатні 

грамотно, системно і цікаво 

підготувати молодь, навчити 

учнів захищати себе в 

життєво небезпечних 

випадках. 

Творчий  

колектив учнів 

 9-А класу ХЗОШ № 36 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Цікаві події шкільного життя  



Травень - 2019  

 

 
 ГАЗЕТА ОРГАНІЗАЦІЇ ШКІЛЬНОГО САМОВРЯДУВАННЯ 

КИЇВСЬКОГО РАЙОНУ м. ХАРКОВА 
 

Сторінка 4 

 

 

 

Школа – это не только место, где мы получаем 

знания, но и место, где находим новых друзей. Она 

открывает нам много возможностей для 

самореализации, позволяет заниматься любимым 

делом. 

Мастерова Анастасия        Курмаз Александра   

 

У нас уютная, небольшая школа. И я считаю, 

что тем, кто учится в нашей гимназии, очень 

повезло. Благодаря высококвалифицированному 

преподавательскому составу, в нашем учебном 

заведении много призеров: 

победителей олимпиад, 

конкурса-защиты научно-

исследовательских работ 

МАН разных уровней и 

других интеллектуальных 

конкурсов. В частности, 

совсем недавно моя 

одноклассница, Мастерова 

Анастасия, заняла 1 место в 

IV этапе Всеукраинской 

олимпиады по русскому 

языку и литературе, которая 

проходила в городе Киеве. А 

ученица 11-А классса, 

Курмаз Саша, заняла 3 место 

в ІV этапе Всеукраинской 

ученической олимпиады по 

экологии. Подрастают в 

нашей гимназии и юные 

гении, так, Скрипченко 

Кирилл, ученик 7-го класса,  

выступил и победил за 8-ой 

и 9-ый классы на областном 

уровне олимпиады по 

биологии и конкурсе-защите 

МАН. 

Кроме того, ученики 

принимают участие во 

многих культурных и 

спортивных мероприятиях. 

Наши ребята отлично 

играют в баскетбол и часто 

занимают призовые места. 

Так команда наших юношей 

заняла 2 место в городском 

этапе школьной 

баскетбольной лиги: 3х3 и 2 

место во втором (областном)  

 Наші досягнення 
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этапе чемпионата Украины по баскетболу: 3х3. 

Также наша школа в этом году стала призером 

на турнирах по журналистике, истории, праву, 

химии, геогафии, истории и английскому.  

 Желанию учиться способствуют не только 

интересные уроки, но и благоустроенность 

пришкольной территории, замечательный ремонт и 

оснащение: наличие интерактивных боксов, 

проекторов и компьютеров. 

 В нашей гимназии всегда очень интересно 

проходят различные мероприятия. Мне, например, 

нравится день 

самоуправления, квесты по 

английскому языку и 

ежегодный Осенний бал.  

 В школе учителя не 

только наставники, но и 

наши друзья. Советую всем, 

кто хочет добиться успехов 

в жизни, приходить учиться 

в Харьковскую гимназию 

№1. 

               Мащенко 

Анастасия,  

                                                              

ученица 10-А класса        

Харьковской  

гимназии №1 
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Саме таку настанову дає нам споконвічна 

народна мудрість. Учителі, учні та батьки нашої 

школи цілком згодні з цим українським прислів’ям, 

тому цілком природно, що саме з такою настановою 

кожного дня відчиняє наша школа свої двері, а 

вчителі - серця.  І кожного дня наші учні 

підтверджують слова-настанови Соломонові: 

«Доклади серця свого до навчання і вуха свої до 

розумних слів».  

«Усяка школа славна не числом, а славою 

своїх учнів», - давав настанову своїм наслідувачам 

Микола Іванович Пирогов.  І це абсолютна 

непорушна істина. Щороку  учні нашої школи 

доводять це тим , що підкорюють всі нові й нові 

інтелектуальні висоти. Не 

залишилися осторонь учні й  

у поточному навчальному 

році.  9 листопада 2018 року 

завершилися перегони у 

Києві винахідників та 

раціоналізаторів з усієї 

України. Команда 

Київського району посіла 

почесне ІІІ місце у нелегкій 

боротьбі з інтелектуалами з 

різних регіонів нашої 

країни. Учень 11–А  ХЗОШ 

№52  Хромюк Олександр 

був у складі команди  

 Наші досягнення 
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наполегливо йшов до перемоги. На районному  етапі 

команда школи під керівництвом учителя фізики 

Пасько Ольги Андріївни посіла призове місце. 

Найбільший внесок у перемогу зробив Хромюк 

Олександр, якого помітили, оцінили його вольові 

якості характеру, прагнення до знаходження 

нестандартних підходів у розв’язанні складних 

завдань, відстоюванні своєї думки. Кілька тижнів 

разом з учнями Київського району Олександр 

цілеспрямовано готувався до   міського турніру, де 

знову – перемога!  До Всеукраїнського турніру юнак 

готувався наполегливо. Усі 

учні та вчителі бажали 

перемоги команді 

Київського району, 

затамувавши подих 

слідкували за ходом турніру. 

І ось очікувана перемога – 

ІІІ місце на Всеукраїнському 

рівні! Хромюк Олександр 

став стипендіатом 

Благодійного фонду 

Олександра Грановського. 

 Якщо ви володієте 

знаннями, дайте іншим 

запалити від них свої 

світильники», - 

наголошував англійський 

письменник Томас Фуллер. 

 Наші досягнення 
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І багато з наших учнів яскраво підтверджують 

зміст цього вислову. Однією з таких талановитих 

учениць є Василенко Софія, учениця 10- А класу, 

яка  неодноразово брала участь у захисті науково-

дослідницьких робіт учнів-членів  МАН з соціології. 

І як результат - І місце  в районі, ІІІ місце - в області. 

Працюючи з ентузіазмом та неспинним бажанням 

дізнатися про  нове  та цікаве, Софія подає 

справжній приклад іншим учням ступати на шлях 

пізнання та самореалізації. Цього року талановита 

учениця отримує стипендію Харківської міської 

ради «Кращий учень навчального закладу».   

 

«Чого б ти не навчався, ти навчаєшся для 

себе».  Цей вислів  відомого автора давньоримського 

роману «Сатирикон» Петронія Арбитра,  актуальний 

і сьогодні. Іван Романов, учень 11-А класу,  зробив 

його життєвим кредом. Багато дослідників 

вважають, що одним з факторів психологічного та 

соціального благополуччя особистості є гармонійне 

поєднання інтелекту та фізичного здоров’я. Іван 

досяг значних висот у спорті: І місце у Чемпіонаті 

Світу з козацього двобою, І місце у відкритому 

кубку України (розділ: серед професіоналів),  І місце 

у Всеукраїнському турнірі з кікбоксингу тощо. Це 

не повний перелік спортивних вершин, які вже 

підкорилися Іванові, бо хлопець налаштований і 

надалі працювати над собою. Цього року Іван 

Романов посів ІІ місце у районному етапі міського 

онкурсу «Учень року -2019» 

у номінації «Спортсмен 

року».    

Учні, про яких 

зазначено в статті, яскраві та 

амбіційні. Вони навчаються 

вже в старшій школі, тому 

так само активно вже йде 

співпраця з вищими 

навчальними закладами  

Харкова. Список  таких  

закладів, з якими 

співпрацює школа вражає: 

 Харківський 

національний  

фармацевтичний 

університет; 

 Наші досягнення 
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 Харківський національний університет 

внутрішніх справ; 

 Харківська національна академія міського 

господарства; 

 Харківський національний технічний 

університет «Харківський політехнічний інститут»; 

 Харківський національний педагогічний 

університет імені Г.С.Сковороди; 

 Українська інженерно-педагогічна академія; 

 Національний аерокосмічний університет  ім.. 

М.Є Жуковьского «Харківський авіаційний 

університет»; 

 Харківський національний автомобільно-

дорожній університет; 

 Харківська державна академія фізичної 

культури; 

 Харківський національний університет імені 

В.Каразіна тощо. 

 Французький письменник  Анрі Барбюс 

підкреслював: 

  «Школа — це майстерня, де формується 

думка підростаючого покоління, треба міцно 

тримати її в руках, якщо не хочеш випустити з 

рук майбутнє».  Педагоги нашої школи згодні з цим 

висловом. Кожного дня вони наполегливо 

працюють, створюючи атмосферу дружньої 

співпраці, комфортні умови для розвитку 

талановитої особистості.  Одним із напрямів роботи 

стала вже традиційна підготовка дослідницьких 

робіт в межах Малого МАН для учнів 5-8-х класів.  

Роботи готуються різнопланові, цікаві. Активно 

працюють у цьому напрямку 

такі вчителі: Пархоменко 

М.В., Гальєва Л.Г., Широка 

Г.І., Рябініна В.І., Склярова 

І.П., Хвостіченко В.В., 

Астафурова Л.І.  Шкільний 

банк здібних та обдарованих 

дітей складає 66 учнів.   Ми 

бажаємо нашим юним 

науковцям та їх керівникам 

наснаги, творчого натхнення 

та успіхів! 

А школа сьогодні, 

завтра, завжди стане тим 

осередком, де народжуються 

та загартовуються характери 

переможців: успішних , 

творчих та свідомих людей.  

 

Коваленко Анастасія 

Новікова Дар’я, 

учениці 9-А класу 

 ХЗОШ № 52 

 

 

 

 

 

 

 

 Наші досягнення 



Травень - 2019  

 

 
 ГАЗЕТА ОРГАНІЗАЦІЇ ШКІЛЬНОГО САМОВРЯДУВАННЯ 

КИЇВСЬКОГО РАЙОНУ м. ХАРКОВА 
 

Сторінка 10 

 

 

Під час весняних канікул 2019 року, в складі 

ансамблю народного танцю «Сяйво» центру дитячої 

та юнацької творчості № 3 Харківської міської ради, 

я виїхала до Польщі. Наш ансамбль брав участь у 

Міжнародному фестивалі-

конкурсі «Krakiv Folk 

Dance», який проходив у 

містах Краків та  Бохня . 

Ця поїздка була 

незвичайною, і я її 

запам’ятаю на все життя. 

Наш колектив «Сяйво» посів 

І місце у номінації «змішана 

категорія». Конкуренція 

була дуже великою і 

нашими конкурентами були 

ансамблі з Угорщини, Чехії, 

Польщі, Словенії. На 

розгляд  журі і глядачів 

колектив народного танцю 

«Сяйво» представив 

танцювальні композиції 

нашого східного регіону 

України, Слобожанщини. 

Мені дуже сподобалася 

культурно-екскурсійна 

програма. Ми відвідали 

королівський Палац Валех, 

підземний Краків, 

любувалися річкою Віслою, 

здійснили екскурсію по 

Кракову, дізнались легенду 

про дракона, відвідали 

найкрасивішу Базіліку, 

сучасні костьоли, 

підіймалися на вежу, з якої 

 Наші досягнення 
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бачили все місто. Також відвідали соляну копальню 

у м. Бохня, яку було засновано в 1248 році, і на 

глибину 100 м на швидкісному ліфті, як на літаку, 

спустилися під землю. Відвідали з радістю зоопарк 

та аквапарк.  

Я дуже вдячна своїм батькам, які мене 

маленькою дівчинкою привели до ЦДЮТ № 3, до 

ансамблю народного танцю «Сяйво», де 10 років я 

під керівництвом керівника ансамблю Машинець 

Ліни Юріївни розвивала свої здібності і мала 

можливість представляти український танець не 

тільки в рідному Харкові, Україні, але й в інших 

країнах світу.  

Бескоровайна Катерина,                                                

вихованка ансамблю народного танцю «Сяйво» 

ЦДЮТ № 3 ХМР,  

учениця 9-А класу ліцею № 107  
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В апреле этого года  команда  нашего кружка 

"Бисероплетение" Центра детского и юношеского 

творчества № 3  уже в 10 раз приняла участие в 

престижном всеукраинском конкурсе детского 

творчества "Волшебный бисер", который проходил 

в Киеве в Международном выставочном центре. 

Дети из всех регионов Украины и Казахстана стали 

участниками выставки. Мы все очень волновались и 

старались сделать свои работы оригинальными и 

яркими.  

  Для этого конкурса я представила украшение 

"Солодкий аромат", над которым трудилась почти  

полгода. Вдохновившись работами известного 

мастера по бисероплетению из Германии Светланы 

Рохлоф, я создавала цветочное колье в  мозаичной 

технике и технике ндебеле. Используя около 12 

цветов бисера, я постаралась передать всю красоту 

королевы цветов- розы. Очень рада, что мой труд 

высоко оценило 

международное жюри из 

Украины, Израиля, 

Франции, Германии и я 

получила диплом за 1 место.  

Вместе со мной свои 

творческие работы 

представили Дроботенко 

Даша, Гнидина Лиза, 

Кудрявцева Маша, Антонюк 

Маша, Кравец Вика, Доля 

Элина и Муратова Саша.  
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Для номинации "Здравствуй, Пасха!" девочки 

создавали сувенирные бисерные писанки. Писанки 

являются народными символами Украины,  и мы  

стараемся сохранять традиции нашего народа. 

Гнидина Лиза свою писанку назвала "Березовый 

гай", выполнила ее в технике ручного ткачества  и 

заняла   1 место.  Благодаря нашему руководителю 

Ольге Петровне, мы научились также плести 

традиционные украинские украшения - герданы. 

Издавна герданы являлись оберегами.  Орнамент и 

узор плетения зависел от определенной местности 

украинских земель. Мы очень гордимся Дашей  

Спасибо Кононовой 

Ольге Петровне за то, что 

научила меня создавать  

красоту своими руками. 

Дроботенко и 

Кудрявцевой Машей, 

которые в номинации 

"Украшения. Этно"  заняли 1 

места.  

Я очень довольна 

результатом конкурса и  

надеюсь, что наши работы 

увидят люди со всех стран 

мира на международном 

фестивале   "Bead&Вutton 

Show", Милуоки , США. 

 

Ткачова Ксения, 

 воспитанница кружка 

"Бисероплетение" 

ЦДЮТ № 3 
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У нашій  школі приділяють велику увагу 

формуванню в учнів здорового способу життя. У ній 

працюють гуртки з баскетболу, волейболу та 

футболу, також є гурток спортивної гімнастики їх 

відвідують учні 1-11 класів. Останнім часом серед 

наших учнів набув популярності баскетбол та 

волейбол. Юні спортсмени беруть  активну  участь у 

змаганнях, які проводяться на базі школи. 

 Шкільна організація  самоврядування «Нове 

покоління» також не стоїть осторонь розвитку цього 

руху. Нею ініціюються акції «За здоровий  спосіб 

життя», у рамках яких пропагується заняття 

фізкультурою та  спортом. Для учнів організують ся  

спортивні змагання «Веселі  старти», «Шлях до 

олімпу». Це допомагає визначити кращих 

спортсменів, з яких формуються шкільні команди. 

          Саме завдяки увазі, яку приділяють у 

нашій школі розвитку та пропаганді фізкультури і 

спорту, ми маємо значні досягнення. Так, у квітні 

цього року (2019) в районних та міських  змаганнях 

з баскетболу «Шкільна 

баскетбольна ліга» команди 

хлопців посіли ІІ місце в 

районних змаганнях із 

баскетболу. У змаганні з 

волейболу команда дівчат  

посіла  - І місце в районних  

змаганнях та в міських 

змаганнях, а хлопці посіли  І 

місце в районних  

змаганнях. Ми пишаємося  

нашими досягненнями  в 

спортивних змаганнях. 

Вітаємо наших 

переможців!!! Зичимо 

наснаги й подальших  

успіхів та перемог. 

 

Вєлієв  Сеймур, 

 учень 9-Б класу  

ХСШ № 17 

 

 

 

 Наші досягнення 
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ігієна - це основа здорового способу життя, умова 

ефективної первинної та вторинної профілактики.   

За чотири місяці,середня тривалість 

відрядження космонавта, космічна станція стає для 

нього другим домом. Це питання є актуальним тому 

що космонавту, як і земній людині, потрібно 

стежити за собою і виконувати елементарні 

гігієнічні процедури. Над цією проблемою 

працювали і працюють цілі групи вчених з усього 

світу. 

Перші душові кабіни були встановлені на 

орбітальних станціях «Салют-7» і «Мир». Вони 

були зроблені з товстого пластика у формі циліндра 

і герметично зачинялися. Перед тим як залізти в 

душову, космонавт одягав окуляри для плавання і 

брав у рот спеціальну трубку, в яку зовні подавалося 

повітря. Зверху розпорошувався дуже дрібний 

водяний пил, який потім всмоктував в себе 

встановлений тут же потужний пилосос, так як 

гравітації немає, вода не стікає вниз, а просто 

обліплює людину. 

Зараз же все інакше: на станціях немає душових 

кабін взагалі, проте, є пакети з «незмивним гелем 

для душу». По суті, це злегка мильна вода 

особливого дезінфікуючого складу: її потрібно лише 

нанести на себе, обтертися і потім розтертися 

рушником. Для миття голови існують такі ж 

незмивні шампуні. 

Зуби чистять теж за допомогою води з тюбиків 

і звичайної зубної пасти, яка через мікрогравітацію 

прилипає до щітки. Почистивши зуби, космонавти 

випльовують її в паперову серветку.  

  У туалетах замість води використовується 

вакуум. Тверді відходи збираються в спеціальні 

сітчасті пластикові мішки. Заповнені контейнери 

перекладають в транспортний вантажний корабель 

для подальшої утилізації. Після всмоктування рідкі 

відходи збираються за допомогою спеціального 

шлангу з насадкою, а потім 

передаються системі 

регенерації, відновлює їх до 

стану питної води. 

 
За матеріалами оційного 

сайту Naca 

https://www.nasa.gov/index.html 

 

Силенко Дар'я  

учениця10-А 

класу 

ХЗОШ №164 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 У світі цікавого 

https://www.nasa.gov/index.html


Травень - 2019  

 

 
 ГАЗЕТА ОРГАНІЗАЦІЇ ШКІЛЬНОГО САМОВРЯДУВАННЯ 

КИЇВСЬКОГО РАЙОНУ м. ХАРКОВА 
 

Сторінка 16 

 

 

 

«Ханамі» 花見  перекладається з японської як 

«милування квітами». Це – національна традиція. 

Навесні, коли зацвітає сакура, майже все населення 

Японії прямує в парки, щоб насолодитися цим 

приголомшливим за красою видовищем. 

Люди запасаються пластиковими килимками, 

саке, пивом, наїдками і отримують задоволення від 

споглядання на ніжний цвіт японської вишні. 

Японці багато фотографують, щоб відобразити на 

пам'ять цю недовговічну красу і потім похвалитися 

перед друзями. 

У кінці березня – середині квітня в Японії 

розпускаються бутони сакури і наповнюють повітря 

тонким ароматом. По телебаченню вже на початку 

березня повідомляють терміни цвітіння сакури в 

кожному окремо взятому районі (у Токіо це 

зазвичай початок квітня), а також інформують про 

кількість дерев у кожному з парків. Одне з 

найвідоміших місць ханамі в Токіо – національний  

парк Сіндзюку гйоен, в 

якому ростуть 1500 дерев 

сакури 75 видів. Наступний 

за кількістю дерев парк 

Уєно, найбільший міський 

парк Токіо площею в 626 

тисячі квадратних метрів, в 

якому ростуть 1100 дерев. 

Не менш відомий парк С  

уміда, в якому ростуть 

близько 400 дерев і під ними 

встановлено унікальне 

підсвічування. По телевізору 

дуже докладно розповідають 

про ситуацію в кожному 

районі: де сакура вже 

розцвіла, а де тільки ще на 

підході, беруть інтерв'ю у 

перехожих, порівнюють 

цвітіння з торішнім. 

Відкривається свято в 

центральному парку Токіо в 

районі Сіндзюку. На 

церемонії відкриття 

 У світі цікавого 
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присутнє імператорське подружжя та багато 

відомих персон Японії. 

У багатьох містах з нагоди цвітіння сакури 

влаштовують фестивалі. Наприклад, у місті Кіото 

проходять вечори сакури, що супроводжуються 

«танцями вишень» і демонстрацією нарядів періоду 

Хейан (794 - 1185). У місті Нара проходить парад, де 

всі учасники несуть у руках гілочки сакури. У місті 

Коріяма проростає найстаріша в Японії вишня, вік 

якої налічує більше 600 років. Її цвітіння з 

нетерпінням чекає безліч людей. Є навіть 

спеціальний сайт , який в режимі реального часу 

інформує про стан цвітіння. В Японії часто 

використовують приказку «вареники краще за 

квіти» (яп. 花より団子 «хана йорі данго»), в якій 

японці жартівливо висміюють те, що люди за їжею 

та випивкою забувають про милування квітами. 

Займатися ханамі можна і вночі. Для цього в 

багатьох парках вішають паперові ліхтарики, які 

створюють таємничу атмосферу. Або ліхтарик 

поміщають під деревом, щоб 

тільки воно виділялося у 

темряві. 

Є й ханамі інших 

кольорів: конвалії, 

соняшнику, гвоздики, 

космеї, тюльпанів. Про час 

їх цвітіння повідомляють 

спеціальні журнали та 

передачі на радіо і 

телебаченні. 

 

По матеріалам 

theoutlook.com.ua та valeria-

tour.com  

 

Осіпова Аліса,  

учениця 9-А класу 

ХЗОШ № 165 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 У світі цікавого 
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Шановний читач! Чи замислювався ти колись 

про те, як розпочинається твій день. Скільки часу і на 

що ви його витрачаєте вранці. Ми вирішили 

проаналізувати це, та скориставшись Інтернет 

виданням «Територія», написали сім головних 

пунктів, які дозволять правильно розпочати свій день.  

1. Записувати ввечері реалістичний план на 

ранок. Тоді не доведеться спросоння ламати голову 

над тим, що робити і за що хапатися в першу чергу. 

Нехай це буде одна справа на весь день, але зате ви 

зробите її без суєти і з задоволенням. 

2. Відкривати з ранку штори на вікнах і впускати 

в спальню сонячне світло. Саме деннє природне 

освітлення змушує гормон сну мелатонін 

знижуватися, а гормон щастя серотонін, навпаки, 

підвищуватися. У короткі зимові дні можна 

використовувати лампи денного освітлення, що 

симулюють сонячне світло. 

3. Давати собі час. Не підхоплюватися відразу з 

дзвінком будильника, а приємно потягнутися в ліжку, 

«розігріватися», як спортсмен перед змаганням. 

Вищий пілотаж - навчитися прокидатися без 

будильника. 

4. Спочатку чистити зуби, потім випити води. 

Вночі на зубах і в роті накопичуються бактерії. Краще 

їх позбутися, а вже потім випити води - без 

достатнього зволоження і рідини організму складно 

запускати себе в дію. 

5. Робити ранкову гімнастику. Навіть кілька 

присідань творять чудеса. Пара простих рухів швидко 

приведуть вас у кращу форму. Плюс прохолодний 

душ - і ви бадьорі на весь день. 

6. Відводити 10 хвилин для вільних думок. 

Запишіть на папері все, що є в голові, - дайте волю 

потоку. Тільки ніяких поганих дум. Це допоможе 

привести в порядок голову. Можна щодня вести 

«щоденник 5 хвилин» - 

перераховувати три речі, за 

які ви вдячні цьому ранку. 

7. Снідати не обов'язково. 

Багато сперечаються про те, 

чи вважати ранкову їжу 

найважливішою частиною 

денної трапези. Якщо ви не 

відчуваєте голоду, то не 

потрібно змушувати себе 

снідати. Якщо звикли вранці 

влаштовувати святкове 

застілля, то варто замінити 

його на здорову альтернативу 

без хліба і важких для 

травлення продуктів. 

 За матеріалами Інтернет 

видання «Територія» 

https://www.facebook.com/teryt

oriya14/ 

 

Кісь Яна Романівна , 

учениця 10-А класу 

ХСШ № 134 
 

 Наші поради 

https://www.facebook.com/terytoriya14/
https://www.facebook.com/terytoriya14/
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Дві великі цінності: Батьківщина і життя 

пов’язані одна з однією, і без цінності життя немає 

любові до Батьківщини. Про це я і написала у вірші 

«Цінність України і життя». 

Отже, я сподіваюсь, що мої вірші 

сподобаються не тільки моїм однокласникам, і 

вчителям, які їх читали і коментували, але і більш 

широкій аудиторії читачів.    
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Проба пера 

За що я люблю Україну? 
За неба бездонну блакить, 
За вітер, що грається листям, 
За ту зачаровану мить, 
Коли соловейко в садочку 
так дзвінко співа навесні, 
І тихо колишуться сосни, 
Дрімаючи в сонця теплі. 
 
За що я люблю Україну? 
За вільні безкраї степи, 
Шумливі Дніпрові пороги, 
Де жили колись козаки, 
Де з вітром лунає «Свобода», 
Де вічність поєднана й мить, 
Де зорі блищать на долоні, 
Де хочеш боротись і жить... 
 
За що я люблю Україну? 
За пісні, що з серця звучать, 
Сплітаючись з квітом калини, 
Які мене змалечку вчать 
Любити матусю й країну 
І завжди шукати добро. 
В думках назавжди залишилось 
Тих ніжних пісень серебро. 
 
За що я люблю її зараз? 
Приховану ницість в піснях? 
Змішавшись із попелом згарищ, 
Повторюють пісні весь час, 
Що треба вмирати за Неньку, 
І вбивство за правду — добро... 
З батьківських кісток вже не сходить 
Дитячої крові тепло! 

 

За що я люблю її зараз? 
Кістками закуті степи? 
Де вже не лунає нічого, 
І плачуть старі козаки. 
Де стихлі Дніпрові пороги 
 
Вночі поминають когось, 
І вітер, який вже не знає 
Слів "Жити", а тільки "Жилось"... 
 
За що я люблю її зараз? 
Сперещену димом блакить? 
За стогін землі, що рве душу, 
Який виникає в ту мить, 
Коли труну свіжу, соснову 
Вкладуть у могилу нову, 
І ще одна рідна дитина 
Пірнає до вічного сну. 
 
Чому я люблю Україну? 
Я вже і не знаю сама. 
Та все ж її буду любити, 
Вона ж бо у мене одна! 
Якщо ти теж любиш Вкраїну, 
Скажу: може, буде пуття. 
Ти перш, ніж любити Вкраїну, 
Почни поважати життя!    
 

Олександра Коміна, 
учениця 11-Б класу 

 Харківської гімназії № 172 
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 Алієв Ярослав 

 Голтяй Артем 

 Протопопова Анастасія 

 Літвінов Глеб 

 


