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Після обговорення можливостей
співпраці ветеранської організації та
школи, Іван Федорович поділився
власними спогадами. Особливе враження
на присутніх справив принесений
гостем лист дівчинки, що знаходилася на
окупованій території, до батька, який був
на фронті.
Після засідання круглого столу,
його учасники поділились враженнями:
Було цікаво спілкуватися з
Іваном Федоровичем, відчувалася його
впевненість,
наполегливість
та
серйозність, - поділилась враженнями
Юлія Томах, президент Шкільної
республіки.
Мені було важко, коли
читали листа дівчинки, я взагалі дуже
гостро сприймаю подібні речі. У листі
підлітка відчувалась таке страшне
спустошення, безвихідь, приреченість. Я
намагалася уявити, як можна не боятися і
бути у такому відчаї, щоб навіть не
вірити у порятунок. Вона лише просила
батька помститися, - говорить Головко
Марія, редактор шкільної газети «Кастор
і Поллукс».
Звертаючись
до
присутніх
заступник директора з навчальновиховної роботи Ольга Ігорівна сказала:
Такі зустрічі дуже корисні.
Вони допомагають налагодити діалог між
поколіннями,
дають
школярам
можливість почути про події, знайомі зі
сторінок підручників, від учасників цих
подій, від людей, які побували під
обстрілами, відчули дію протитанкових
мін, пройшли всі випробування і відчули
радість перемоги. Це сформує у школярів
патріотизм, громадянську свідомість.
Знаючи про подвиги попереднього
покоління,
підлітки
захоплюються
мужністю та силою свого народу,
починають вірити у себе та в майбутнє
нашої країни.
Головко М. та Уткіна О.,
учениці ХЗОШ № 37

4 грудня 2015 року з нагоди дня
Збройних сил України у шкільному музеї
бойової слави 135 авіаційного полку на
базі Харківської загальноосвітньої школи
І-ІІІ ступенів № 37 Харківської міської
ради Харківської області відбулася
зустріч з ветераном Другої Світової
Війни Іваном Федоровичем Чудиновим.
За «круглим столом» зібралися члени
гуртка «Пошук», лідери учнівського
самоврядування (учні 7-11 класів),
Колодченко Олена Григорівна, керівник
шкільного музею, та адміністрація
школи: Жовтун Тетяна Станіславівна,
директор школи, та Уткіна Ольга
Ігорівна,
заступник
директора
з
навчально-виховної роботи.
Під час зустрічі учні розповіли
про історію збройних сил України,
говорили про важливість армії для
держави
та
суспільства.
Також
підіймалися важливі питання щодо
подальшої взаємодії школи та Ради
ветеранів селища ім. Н.Є.Жуковського.
Іван Федорович наголосив на важливості
продовження традиції волонтерського
відвідування учнями учасників бойових
дій та дітей війни, під час яких учасники
гуртка «Пошук» могли би скласти реєстр
нагород, отриманих ветеранами під час
Другої Світової Війн. Також Іван
Федорович передав від Ради ветеранів
Київського
району
на
тимчасове
зберігання до музею школи 10 медалей,
серед них власна медаль «Захиснику
Вітчизни».
Окремо
обговорювалася
можливість проведення конференції за
участі школярів, учителів і ветеранів на
тему: «Подвиг дітей України на фронтах і
в тилу» з метою поглиблення знань учнів
з історії та знайомство їх з героями того
часу. «Пам’ятаючи про минуле, ми
думаємо про майбутнє», – висловився
про важливість цього заходу ветеран.
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Життя кожної школи протягом
року
наповнене
різноманітними
справами. Можливо, деякі з них
проходять формально й не залишають у
наших
душах
ніякого
сліду. Але
буває
так,
що
складається
зовсім інше
враження,
відчуття
чогось
важливого,
того,
що
глибоко
входить тобі
в серце…
Зі мною таке диво трапилося під
час
тижня
предметів
художньоестетичного
циклу.
Наш
класний
керівник – учитель трудового навчання,
тому в організації та проведенні цього
тижня 11-А клас брав найактивнішу
участь.

у всьому, все побачити, усього
навчитися. Тому я з радістю стала до
роботи.
Цікавого
було
багато.
Але
найголовніш
е, як на мене,
це концерт
народної
пісні, який
відбувся
у
межах цього
тижня.
Я
дуже люблю
співати,
особливо
українські
народні
та
сучасні пісні.
І мені дуже
приємно, що
я мала змогу виступити перед учнями
нашої школи, учителями, батьками разом
із учнями музичної школи №14 та
студентами Харківського національного
педагогічного університету імені Г.С.
Сковороди. Зала була повна. Зі сцени
лунали вірші, народна музика, пісні.
Концерт тривав протягом години. Ми
ніби поринули в глибини народної
творчості. Усі, затамувавши подих,
зустрічали кожен номер концертної
програми, а потім довго не відпускали
виконавців
аплодисментами.
Душі
виступаючих та глядачів мовби об’єднала
українська музика.

Наш клас проводив відкриття тижня «Сорочинський ярмарок». Ми розповідали
про цікаві заходи, що пройдуть протягом
тижня, готували різноманітні майстеркласи, виставки поробок.
Я в школі навчаюсь тільки другий
рік, для мене все, що відбувалося незвичне, але дуже хотілося взяти участь

Костіна Іванна, учениця 11-А класу
ХЗОШ № 100
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Євроклуб
—
це
мережа
організацій, діючих по всьому світу, які
складаються із молодих людей та дітей,
які цікавляться вивченням Європи,
євроінтеграцією й усім, що з нею
пов’язано. Провідною ціллю таких клубів
є
євроінтеграція
та
поширення
європейських цінностей
із
метою
подальшого розширення євросоюзу і
створення європейської самосвідомості в
головах нового покоління європейців.
Діяльність членів Євроклубу є дуже
багатогранною і різноманітною та
охоплює багато видів активності, серед
яких є культурний обмін, вивчення
іноземних мов,
поїздки
за
кордон,
різноманітні
семінари,
форуми
та
багато інших
заходів,
присвячених
Європі.
Результатами
діяльності
євроклубів є
можливість
поглибити
свої знання про Європу, цікаво і з
користю
провести
час,
розвиток
креативності, відповідальності, творчих
здібностей, а також заохочення до
громадської
діяльності.
Завдяки
євроклубам люди ще за юних літ стають
на шлях до Європи. Саме подібного роду
діяльність
викарбовує
в
головах
підростаючого покоління свідомість
справжніх європейців, що наближає
Європу ще ближче і ближче до нашої
спільної мети – створення єдиної Європи.
Перші євроклубі почали виникати
в Португалії на початку 90-х років.
Ініціатором
їх
створення
була
координатор програми «Європейський
вимір у світі» Маргарита Белард. З тих
пір вони розповсюдилися по всьому
світові, і наша країна не виняток. Почали

з’являтися вони тут із 1995 року і
сьогодні вже у дуже багатьох школах є
власний євроклуб.
У нашій Харківській спеціалізованій
школі № 134 теж є свій євроклуб і
називається він "Glückliche Zukunft".
Створений він був у 2012 році і за цей час
ми зробили багато цікавих речей,
пов’язаних із діяльністю євроклубу.
Оскільки спеціалізацією нашої школи є
німецька мова, то орієнтується наш клуб
більш на німецькомовні країни, тому
німецька мова, традиції Німеччини та її
культура відіграють для нас велику роль.
Тому учні нашої школи активну беруть
участь у тижнях
Німецької
культури
в
Україні,
відвідують
різноманітні
культурні
заходу,
семінари
та
виставки у домі
Нюрнберга.
Крім того, у
нашій
школі
влаштовуються
дитячі вистави
німецькою мовою, які допомагають
одночасно як учити німецьку мову, так і
розкривати творчі здібності дітей. Також
нашу школу часто відвідують іноземні
гості. Серед
них були й учні
Вальфдорської школи міста Фрайбурга,
Німеччина. Також нас відвідувала
заступник бургомістра Нюрнберга фрау
Брігіта Цепф із лекцією «Німеччина після
виборів». Також нас відвідали німецький
письменник і журналіст Дітмар Шультке,
який презентував свою книгу „Keiner
kommt durch―, книгу про Німеччину часів
Берлінської
стіни,
та
німецька
письменниця
Аня
Тукерман
із
презентацією своєї дитячої книги „Alle
da!―. Нещодавно до списку німецьких
гостей додався також лектор ДААД
Карстен Грунвальд, який розповідав про
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систему освіти Німеччини, можливості
освічуватися в Німеччині, а також про,
власно кажучи, нещодавно розроблену
програму здобуття освіти, введену в
університеті міста Франкфурт на Одері в
Німеччині. Окрім німецькомовних гостей
частим гостем у нас є волонтер з Канади
Кристофер, який проводить цікаві
заняття та заходи.
Також нещодавно учні нашої школи
побували на семінарі від Goethe Insitut,
який познайомив з принципами роботи
Європейської Ради.
Крім того учні нашої школи кожного
року відвідують семінари для учнів
старших класів у Нюрнберзі.
Таким чином кожне нове діло
євроклубу – це новий крок на шляху до
Європи.

работой, их любовь к своему предмету,
прониклась их чувством гордости за
наши победы. И поняла, что так же буду
радоваться
и
я,
когда
первая
сконструированная
мною
ракета
отправится в космос.
Теперь я с гордостью заявляю, что
я
- выпускница,
владеющая на
достойном уровне двумя иностранными

Учні ЗНЗ № 134
языками, пишущая стихи, увлекающаяся
танцами и рукоделием, хочу стать
ракетостроителем!
Я обещаю не подвести свою
школу, которая всегда будет моим
вторым домом. Я оправдаю надежды
своей огромной семьи, своих учителей!

Я учусь в 11-Б классе Харьковской
специализированной
школы
№166
«Вертикаль».
Как
и
многим
старшеклассникам,
мне
пришлось
подумать
над
выбором
будущей
профессии. Возможно, подросткам с
определенным хобби легче определиться
в жизни. А что делать тем, кто имеет
одинаковые способности как в изучении
гуманитарных, так и технических наук.

Жук Анастасия,
ученица 11-Б класса
ХСШ №166 «Вертикаль»

Окончательно определиться с
ответом на вопрос «Кем я хочу стать?»
мне помогли учителя нашей школы,
которые
всегда
поддерживали
и
поддерживают
меня
в
любых
начинаниях. Преподаватели литературы
оценивали мои стихи, преподаватели
английского языка помогали мне писать
научные работы, но именно турниры
помогли мне понять, чем я действительно
хочу заниматься.

"Дівчина хіпстера побила свого хлопця палицею
для селфі..."
Шкільна мудрість

Шкільна
форма
шкільною
формою, але учні ліцею № 107 не
забувають і про моду. У цьому році модні
світлі тони: ніжно-персиковий, ніжнорожевий, жовтий. Але зокрема правити
будуть синій та коричневий. 2015 рік - це
рік взуття на низькому ходу. Дуже
популярне взуття на тракторній підошві.
Учні обирають простий стиль. Вузькі
джинси,
кеди,
футболки.
Також
важливим атрибутом є окуляри у чорній

В процессе подготовки к турнирам
юных физиков и изобретателей я увидела
увлеченность своих наставников своей
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оправі з прозорим склом, різноманітні
браслети, кольорові краватки. Це не лише
модно, але й дуже зручно. У народі цей
стиль називають "хіпстер"*.
*Хіпстер
- (англ. hipster) конформістська
демонстративна
молодіжна
споживацька
субкультура,
зосереджена на
зовнішньому
вигляді.
Хіпстери
намагаються
обігрувати
образ молодих,
сучасних,
незалежномислячих
інтелектуалів.
Хіпстери
цікавляться
елітарною
культурою
і
мистецтвом,
модою,
альтернативною музикою, артхаусним
кіно, сучасною літературою тощо.

Франції, П’ємонта та Сардінії з одного
боку та австрійської армії з іншого.
Дюнана
приголомшили
картини
кровопролиття та людського горя.
Повернувшись до Женеви, журналіст
вирішив зробити все можливе, щоб
зменшити

страждання воїнів. Його розповіді про
жахи війни схвилювали швейцарське
суспільство, та було вирішено створити
організацію,
яка
б
допомагала
потерпілим у ході воєнних конфліктів.
Так у 1863 році була створена організація
Червоного Хреста.
Представництва
Міжнародного
комітету Червоного Хреста знаходяться у
80 країнах
світу,
де
працює
близько 12
тисяч
чоловік.

Борозняк А.,
учениця 8-В классу ХЛ № 107
Рубрика «Ми пам’ятаємо»

Організація Червоного Хреста
працює і в Україні, є представництва і в
нашому рідному місті Харкові.
Я – волонтер Харківської обласної
організації «Червоний Хрест». Разом зі
своїми друзями – волонтерами ми беремо
участь у різноманітних та цікавих
заходах, які спрямовані на те, щоб
допомогти знедоленим, пристарілим,
переселенцям, дітям – сиротам.
У вересні 2015 року в саду
ім.Т.Г.Шевченка проводилося свято,
присвячене Всесвітньому дню першої
допомоги. Ми, волонтери, знайомили
перехожих із
тим,
як
надавати
першу
медичну
допомогу в
різних

Кожен із нас хоча б раз у житті
потребував допомоги. І добре, коли є
люди, які з розумінням та небайдужістю
сприймуть твою біду.
У наш непростий час допомоги
потребують мільйони людей по всьому
світу.
Людей
небайдужих, готових
допомогти
та
підтримати,
об’єднує організація,
яка
має
назву
«Червоний Хрест».
Історія
цієї
організації
починається
з
далекого 1859 року,
коли швейцарський письменник та
журналіст Анрі Дюнан став свідком
битви між об’єднаними військами
5

ситуаціях (при кровотечі,
дихання та серця тощо).

зупинці

обов'язково треба бути вболівальником
команди суперників. Я це розумію, як
просте
підпорядкування
поганим
лідерам, щоб показати свою відданість
їм. Це свого роду рабство. А підлеглі –
раби, адже здійснюють погані вчинки
підкоряючись.
Тепер
про
категорії – «ні
те, ні се». Це не
обов'язково
негативні
персонажі. Вони
особисто нічого
поганого
не
роблять,
але
погане робиться
при
їх
бездіяльності.
Люди байдужі сприяють здійсненню
поганих вчинків тим, що їх не
запобігають. Найчастіше байдужість і
пасивність гірше, ніж факт вчинення
проступку. Навіть в армії є правило: не
виконувати злочинних наказів.
Я звертаюсь до шкільних
лідерів. Ви – управлінці у своїй галузі, у
шкільних і класних справах. Управляйте,
ведіть за собою на добрі справи і вчинки,
не губіться у юрбі. Будьте бойовими
командирами, цьому треба вчитися навіть
за наявності лідерських якостей від
народження. Поважайте ведених. Це з їх
допомогою ви зможете здійснити свої
плани і задуми. Допомагайте веденим йти
шляхом правильним і добрим. Оберігайте
їх від поганих лідерів, якщо не вбережете
– втратите.
Стережіться
байдужих.
Не
бійтеся вступати в полеміку з поганими
лідерами – багато з них просто ще не
знають, як застосувати свої сильні якості.
Країні
потрібні
сильні,
знаючі,
цивілізовані, сміливі люди, які поведуть
за собою справжніх патріотів, які
люблять свою країну, бажають їй
процвітання і благополуччя.

Хочеться
сказати,
що
всі
волонтери - добрі та привітні, а
найголовніше – вони допомагають людям
від щирого серця.
Я із задоволенням беру участь у
різноманітних заходах нашої організаці. І
ти зможеш, головне - не боятися!
Детальніше
ознайомитися
з
інформацією про діяльність волонтерів
можна,
зайшовши
на
сайт
http://vk.com/kharkovredcross
Безпала Софія, учениця 10-А класу
ХЗОШ № 158

Звернення до лідерів ДЮА
«ШУМ» директора ХСШ № 170
Я не відкрию Америки, якщо скажу, що
люди діляться на 3 категорії. Перша –
ведучі, друга – ведені, третя – «ні те і не
інше». Хоча, з приводу третьої категорії,
є різні думки. Ведучі – це лідери. Вони
ведуть за собою ведених. Є хороші
лідери, є погані, так само, як і ведені. Є
ведені, які думають, коли їм ведучий
вказує дорогу, та бездумно підкоряються.
Це натовп. Я не поважаю натовп.
Наприклад, футбол. Я грав у футбол сам.
Люблю і розумію цю чудову гру. Але
мені стає не по собі, коли я бачу
бурхливу юрбу на трибуні під час матчу,
що вигукує зухвалі вислови, зриває з
себе одяг, одночасно підносячи руки і т.
д. Це ведені, які не думають. Вони
нічого не тямлять у футболі, в
особливостях цієї гри, тактики, техніки
виконання прийомів, комбінаційності,
стратегії та інших моментах, на які так
багатий футбол. Але я розумію, навіщо

Успіхів вам, самоврядці!
Шойхет Григорій Йосипович,
директор ХСШ № 170
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Рубрика «Харків – рідне місто»

Я часто задумываюсь: «С чего
начинается Родина? С родного порога? С
липовой аллеи возле дома? С детских
рисунков на асфальте?» Наверное, да.
Мы впитываем всѐ то, что формируется
многими поколениями. «Дерево без
корней – бревно», и наша задача свято
чтить народные традиции.
В гимназии мы оформили Уголок,

Я живу в місті Харкові на вулиці
Дружби Народів. Район Північної
Салтівки, в якому знаходиться моя
вулиця, зовсім молодий. Його було
побудовано наприкінці 80-х – початку 90х років ХХ століття. Мій тато навчався в
четвертому класі, коли
його родина
переїхала до нової дев’ятиповерхівки. На
його очах будувалися нові школи, дитячі
садочки, будинки.
Нещодавно я довідався про дуже
цікавий факт, на який раніше не звертав
уваги. Виявляється, нумерація будинків
вулиці Дружби Народів починається з
201. Це пов’язано з тим, що у проектах
міста було створення єдиної вулиці, яка
сполучала б Північну Салтівку і селище
Жуковського. На жаль, з розпадом СРСР
цей проект залишився нереалізованим.
Я поцікавився: чому вулиця має
таку назву? Достовірних фактів у мене
знайти не вийшло, проте з’явилися
досить цікаві версії. По-перше, відомо,
що в роки Великої Вітчизняної війни у
боях за Харків з великою силою
проявилася непорушна дружба народів
проти страшного ворога. Понад 220
воїнам різних національностей, що
билися з ворогом за землі Харківщини,
було присвоєно високого звання – Героя
Радянського Союзу. Можливо, свою
назву вулиця отримала на честь цих
героїв.
По-друге, місто Харків – велике
студентське місто, де навчається багато
студентів з різних куточків світу.
Можливо, назва вулиці стала символом
студентської дружби цих народами.
Особливо мені подобається назва
моєї вулиці, бо тут живу я, мої рідні та
друзі. Між нами панує дружба, а там, де
дружба, – завжди добре!

где собрали дорогие нашему сердцу и
нашей памяти вещи. Я с трепетом
смотрела, с какой любовью ребята
помогали оформлять стенды. Здесь и
рушники, хранящие память семейного
счастья, вышитые руками наших близких
под звуки мелодичных украинских песен,
еще хранящие тепло человеческой души.
Здесь и булава, напоминающая о
героических традициях нашего народа, о
его борьбе за независимость. Здесь и
священные для каждого украинца
государственные символы. Учащиеся
гимназии
достойно
поддерживают
традиции. В уголке много работ,
выполненных детьми. На первом плане
герб родного города, выполненный
руками учеников 4 класса. Замечательна
керамика,
выполненная
во
время
экскурсии в центр керамического
промысла – Опошню и отражающая
особенности декоративно-прикладного
искусства родного края.
А
книги!
На
выставке
представлены
замечательные
документальные
и
художественные
произведения о традициях и обычаях
украинского народа, об историческом
прошлом Украины, родного города

Ігор Чаленко,
учень 7-В класу ХЗОШ № 164
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Харькова, о достопримечательностях
нашей Родины и ее выдающихся
личностях. Нам есть, чем гордиться. И я
теперь понимаю, «с чего начинается
Родина».
Остапенко Маша,
ученица 7-В класса ХГ № 172

зависимый человек вынужден постоянно
увеличивать дозу. Человек теряет
контроль над употреблением активного
вещества. Образ жизни зависимого
человека специфичен, все большую роль
в его жизни занимает употребление
активного вещества (или деятельность, в
которую он вовлечен – азартные игры,
шопинг).
Прекращение
вызывает
«синдром
отмены»,
которое
сопровождается
раздражительностью,
тревогой, тошнотой, болью и желанием
принять психоактивное вещество, чтобы
избавиться от негативных ощущений.
Рассмотрим подробнее виды
зависимости:
Алкогольная – одна из наиболее
распространенных видов зависимостей,
заставляющая человека употреблять
спиртные напитки. Вначале алкоголь
принимается ситуативно, для того, чтобы
снять стресс. Постепенно организм
привыкает к регулярному приему
спиртных
напитков,
начинает
«требовать» поступление алкоголя. В
результате человек просто не может жить
без приема спиртных напитков. Если
несколько дней не употреблять алкоголь,
может возникнуть серьезное осложнение
– алкогольный делирий (в народе
называемый «белая горячка»).

Рубрика «Це цікаво»

В условиях современного общества люди
часто выбирают зависимое (аддиктивное)
поведение с целью подавления мучащих
его чувств тревоги, вины, гнева,
депрессии, подавленности либо другого
аффективного
(эмоционального)
состояния,
вызывающего невыносимое психическое
напряжение. Обнаружив однажды способ
избавления от этих эмоциональных
состояний, зависимый человек начинает
использовать его постоянно, чтобы
ослабить их хоть ненадолго.
Многие специалисты уверены, что
в аддиктивном зависимом поведении
человека главным является не его
стремление
к
саморазрушению,
а
недостаток адекватной идентификации с
любящими и заботливыми родителями,
приводящий к нарушению способности
зависимого человека к самозащите, к
неспособности
управлять
своими
эмоциями.
Зависимость (аддикция, англ.
addiction – склонность, привычка) –
навязчивая
потребность
совершать
определенные действия, несмотря на
неблагоприятные
последствия
медицинского, психологического или
социального характера. Зависимость
бывает физиологической (вызванная
приемом
химических
веществ
–
наркотиков, алкоголя) и поведенческой
(от азартных игр, шопинга, рискованного
поведения и т.д.).
Для всех видов зависимости
характерны рост толерантности к
активному веществу, из-за которой

Курение – вариант зависимости,
когда табак и его производные
необходимы человеческому организму
для нормального функционирования.
Наркотическая – в ее основе
лежит
необходимость
принятия
химических веществ – наркотиков,
вызывающих расстройства восприятия
(иллюзии,
галлюцинации),
нечувствительность к боли, ступор.
Лекарственная –
может
возникать
на
фоне
приема
медикаментозных
препаратов.
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Безопасные, на первый взгляд, лекарства,
продающиеся во всех аптеках, становятся
причиной зависимости – это могут быть и
сосудосуживающие
препараты
(например,
нафтизин),
и
противокашлевые, и множество других.
Суть такой зависимости – употребление
все
больших
доз
препарата,
патологическое нежелание отказаться от
его приема.
Зависимость от азартных игр
(лудомания) –
при
этом
виде

Булимия – зависимость от
переедания.
Человек,
страдающий
булимией, может съедать огромное
количество продуктов. Булимия может
проявляться
в
виде
постоянного
употребления пищи (количество приемов
пищи может увеличиваться до 10-20 в
сутки). Причиной булимии может стать
стрессовая ситуация, в таких случаях
человек старается «заесть» неприятные
мысли,
поднять
себе
настроение.
Булимия может быть проявлением
различных заболеваний эндокринной
системы, психических заболеваний.
Перфекционизм - стремление к
совершенству. Данный вид зависимости
может распространяться как на самого
себя, так и на окружающих. Если
стремление к совершенству касается
внешности, тогда люди начинают
увлекаться всевозможными диетами,
постоянно
посещать
косметолога,
парикмахера, визажиста, чересчур часто
ходят в тренажерный зал, ложатся под
нож
пластического
хирурга.
Перфекционизм,
направленный
на
окружающих, проявляется в постоянном
недовольстве
членами
семьи,
сотрудниками,
подчиненными,
их
действиями и всем, что окружает
перфекциониста.
Такой
человек
постоянно все критикует, делает всем
замечания,
угодить
ему
просто
невозможно. Перфекционизм может
проявляться
в
чрезмерной
чистоплотности, мании организованности
и упорядоченности, стремлении к
научным знаниям.

зависимости центром жизни такого
человека становятся азартные игры:
карточные игры, рулетка, всевозможные
тотализаторы.
Первоначальным
пусковым фактором является желание
выиграть
крупную
сумму
денег.
Постепенно человек входит в азарт,
вместо
выигрышей
наступают
проигрыши,
однако
это
только
стимулирует к продолжению игры.
Зависимость от азартных игр может стать
причиной потери средств, огромных
денежных долгов.

Интернет-зависимость –
современный вид зависимости, при
котором возникает навязчивое желание
постоянно находиться во Всемирной
Сети.
Существует
несколько
разновидностей интернет-зависимости,
наиболее
распространенная
–
зависимость от компьютерных игр
(игромания).

Трудоголизм – один из вариантов
проявления
перфекционизма.
При
данном
виде
зависимости
работа
становится основой всей жизни человека.
Его не интересует ни семья, ни друзья, ни
9

окружающий мир, ни какие-либо хобби.
Единственный его интерес
– работа.
Стяжательство
(алчность) – зависимость,
заключающаяся
в
приобретении
всевозможных
материальных ценностей.
Для
людей,
имеющих
подобную
зависимость,
накопление
денег
становится целью всей их
жизни. При этом деньги для них - не
эквивалент необходимого для жизни
комфорта, путешествий, еды, а основа
всего.
Шопоголизм – зависимость от
постоянного
приобретени
я
всевозможн
ых
вещей.
Цель жизни
человека,
имеющего
такую
зависимость
–
всевозможн
ые покупки,
в основном
бесполезные
. Необходим
сам
факт
приобретения чего-то.
Религиозный фанатизм – при
данном виде зависимости цель жизни –
следование принципам определенной
религии. Создаются новые вероучения,
проповедуют которые харизматичные,
обладающие выдающимися качествами
люди, умеющие убеждать. Они находят
себе
последователей,
слабых,
неуверенных в себе людей.
Эмоциональная зависимость –
вариант психологической зависимости,
когда
возникает
патологическая
привязанность, любовь к кому-то.
Каждый из нас кого-то любит, к кому-то
привязан, однако если эта любовь
становится основой всей жизни, если без

благосклонности любимого человек не
может
ничего
делать,
да
и
просто
жить,
тогда
можно
говорить
об
эмоциональной
зависимости.
Дорогие
читатели,
ознакомившись с
видами
зависимостей, и,
может быть, в чем-то узнав себя,
помните, что в мире есть самая
простая радость на свете - радость жить!
Дышать,
мыслить,
чувствовать,
осознавать!
Колонтаевский Михаил,
ученик Харьковской гимназии № 1

Президент
України
Петро
Порошенко
підписав
Указ
«Про
оголошення 2016 року Роком англійської
мови в Україні».
«Кабінету
міністрів
доручено
розробити та затвердити комплекс

заходів на 2016 і наступні роки,
спрямованих на активізацію вивчення
громадянами англійської мови, зокрема,
передбачивши організацію на базі вищих
навчальних закладів курсів з вивчення
англійської мови, сприяння розширенню
викладання
у
ВУЗах
дисциплін
англійською мовою, збільшення мережі
гуртків у позашкільних навчальних
закладах», - наголошується в документі.
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Повинно
бути
забезпечено
проведення
професійних
конкурсів,
олімпіад та інших змагань з англійської
мови, розвиток взаємного обміну учнями
та
студентами
між
навчальними
закладами України та країн, в яких

У мене вдома немає поки що домашнього
улюбленця. Але мені завжди хотілося
мати собаку.
Чесно кажучи, я дуже люблю всіх
тварин. Мені подобаються й кішки, й
хом'яки, й рибки, й птахи, й навіть
домашні
пацюки,
але
собака - це моя
улюблена
тварина .
Як
кажуть, собака
- найкращий друг людини. І я з цим
повністю згоден. Собаки приносять
щастя і радість людині. Вони завжди
дуже веселі, завжди хочуть попустувати і
пограти в що-небудь, будь то м'ячик або
проста кісточка. Вони оберігають
людський
будинок від
сторонніх,
охороняють свою територію. Мені
здається, собаки дуже віддані людині
своєму господареві. Можна згадати
легендарну історію пса Хатіко, який
залишився чекати свого давно вже
померлого господаря. Хатіко - це ідеал
вірного, відданого пса.
Більше того, собаки дуже
розумні. Їх легко
приручити. Коли
заглядаєш навіть
невідомому собаці
в очі, створюється
відчуття, що він все
розуміє, все бачить. Неначе через очі
собаки просвічує її власна душа. А у кого
ніколи не виникало відчуття провини,
коли бачиш бродячого голодного пса,
який жалісно дивиться прямо на вас?
Мені здається, що кожна людина
розуміє, що собаки - це одні з найкращих
тварин. Вони розумні, приносять радість
у наше життя. Вони охороняють наш
будинок , охороняють свого господаря і
створюють затишок в домі. Але
найголовніше це те, що собаки - це вірні
й віддані брати наші менші.
Чепеленко Кіріл,
учень 4-Б класу ХЗОШ №164

англійська мова є основною мовою
спілкування. Президент також доручив
розширити мережу літніх мовних таборів
та активізувати участь загальноосвітніх
навчальних
закладів
у
програмі
Європейського Союзу «E-Twinning Plus».
Також планується запровадження
освітніх теле- і радіопрограм з вивчення
англійської мови для різних категорій
населення,
поширення
практики
демонстрації фільмів англійською мовою
з українськими субтитрами.
Згідно з Указом, має бути
проведено оцінювання рівня володіння
англійською
мовою
державними
службовцями.
«Вивчення англійської мови має
бути включено в програми підвищення
кваліфікації державних службовців і
посадових
осіб
місцевого
самоврядування», - наголошується в
документі.
Нагадаємо,
раніше
Порошенко
обіцяв,
що
вивчення
англійської мови
стане одним із
пріоритетів
державної
політики. Він також висловився за те,
щоб англійська стала другою робочою
мовою в Україні.
«Прес-центр» ХЗОШ №96
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своих значений — блестящий).
Путаница произошла при переводе с
французского на русский. Brillant
был употреблен в значении —
бриллиантовый.
Среди
всех
красителей только бриллиантовый
зеленый
отличается
таким
помпезным
названием.
4. Стоит отметить, что на
сегодняшний
день
зеленка
используется только в России и
некоторых странах СНГ. Чем
обусловлена такая неприязнь со
стороны
оставшегося
мира?
Европейские ученые затрудняются
дать
четкий
ответ.
Они
аргументируют
свою
нелюбовь
следующими
положениями:
• Механизм действия зеленки
недостаточно
изучен.
Применять неисследованный
скрупулезно
препарат
западная
медицина
не
намерена. Как и тратить
деньги
и
время
на
эксперименты с зеленкой.
• Эстетическая сторона. Ну
не нравится крайне цивилизованной
части
планеты
этот
способ
«озеленения» пациента. К чему
портить внешность, когда вокруг
такое
обилие
незаметных
антисептиков?
Кстати, распространенное мнение о
том, что зеленка — сильный
канцероген, на деле может оказаться
лишь мифом. Соответствующие
исследования по этому поводу не
проводились.
5. Знаете ли вы, что:
• для белой крысы доза 0,05 г/кг —
смертельная
доза,
• зеленка в промышленности
используется для
окрашивания
(хлопка, шелка, бумаги и пр.),
• химическая формула зеленки —
C27H33N2*HC2O4*H2O,
• во времена сталинских
репрессий на теле расстрелянных
арестантский номер выводился
именно «бриллиантовым зеленым».

Для рожденного в СССР зеленка —
символ неистребимой воли и уверенного
благополучия. Зеленка была (и остается
кое-где)
универсальным
средством
борьбы со множеством заболеваний.
Однако не каждый знает, что обусловило
такую популярность этого медицинского
препарата, почему он «бриллиантовый» и
отчего западная медицина открещивается
от применения такого волшебного
лекаря.
1. История ее возникновения
уходит своими корнями в 19 век и
ткацкую промышленность.
Молодой лондонский химик
Вильям Перкин в то время
занимался
разработкой
лекарства
от
малярии.
Результатом
одного
из
опытов стало вещество,
окрашенное в неестественно
яркий
лиловый
цвет.
Отстирать этот цвет с
одежды было невозможно.
Находчивый
отец
из
неожиданного эксперимента «выжал»
практическую пользу и открыл завод по
изготовлению анилиновых красителей.
2.
Доктора
использовали
красители
в
своих
целях.
Они
окрашивали препараты, чтобы лучше
разглядеть под микроскопом жизнь
микроорганизмов. Внезапно медики
обнаружили, что один из красителей, а
именно
бриллиантовый
зеленый,
уничтожает микробы. С тех пор этот
антисептический препарат уверенно
вошел в медицинскую практику. Сегодня
изобретено множество эффективных
антисептиков, однако зеленка уступать
место
аналогам
не
торопится.
3. Зеленка в сухом виде — это
комочки
золотисто-зеленого
цвета.
Латинское название этого вещества —
Viride nitens, в дословном переводе —
зеленый блестящий. Один из ученых,
переводя термин на французский язык,
употребил слово brillant, что не
противоречит смыслу (brillant в одном из
12

пропускании через них электрического
тока. Молекулярная причина таких
изменений цвета пока неизвестна; в то же
время учѐные заметили, что листья с
гелем могут оставаться живыми столько
же, сколько обычные листья роз.
В своей научной работе учѐные
подчѐркивают практическую значимость
своего
открытия.
«Интегрированную в
растения
распределѐнную
электронику можно
использовать
во
многих
сферах…
например,
для
извлечения энергии
из фотосинтеза или
в
качестве
альтернативы
генетической
модификации
растений»,
—
сказал
ведущий
исследователь
проекта
Элени
Ставринидоу.
Лидеры ХПЛ № 4
по материалам Popular
Mechanics

Учѐные сделали удивительно большой
шаг к интеграции живых растений в
электронику и энергетику: команда
шведских ботаников и инженеров
научилась выращивать провода внутри
роз.
Исследователи
использовали

прозрачный токопроводящий гель, и
срезанные розы с удовольствием его
втягивали в свои стебли и листья. Через
несколько часов гель затвердевал и
формировал гибкие провода прямо
внутри растений.
Благодаря
фантастическим
свойствам вживлѐнных в растения
проводов, электрический ток может
проходить через стебли растений, не
нанося им никакого вреда.
Команда
исследователей
испробовала
сотни
различных
токопроводящих материалов, прежде чем
был найден подходящий. Целью учѐных
было заставить растения впитать такой
материал, который затем затвердел бы и
превратился в провода прямо внутри
растения. В итоге учѐные остановились
на прозрачном органическом полимере,
который ведѐт себя как токопроводящий
пластик. Материал этот называется
PEDOT (сокращение от поли-3,4этиленэдиокситиофен).
Учѐные также обнаружили, что гель
PEDOT проникает также в клеточный
слой листьев роз. Когда PEDOT
затвердевает, образуя токопроводящий
слой, листья меняют свой оттенок при

ТОП-15 ГЕНИАЛЬНЫХ ЖЕНСКИХ
ИЗОБРЕТЕНИЙ
На протяжении многих веков понятия
«женщина»
и
«наука»
считались
несовместимыми, а замужней даме
отводились исключительно 3К - «Kinder,
Küche, Kirche». Однако выдающиеся
женщины во все времена умудрялись
выйти за рамки этого постулата, что
доказывают их гениальные изобретения.
Розовое шампанское 1.
Этот замечательный напиток был
изобретен
Николь
Барбье
Клико,
решившей
после
кончины
мужа
продолжить
дело
супруга
по
производству
шампанского.
Мадам
Клико оказалась первой, кто решился
«шампанизировать»
розовое
вино.
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только
через
Печенье с шоколадом 6.

Бюстгальтер 2.
О том, как появилась эта деталь женского
гардероба, историки моды спорят до сих
пор. Но хорошо известно, что в 1900 году
на Всемирной выставке во Франции
Эрмини Кадоль представила бюстгальтер
с отдельными чашечками для каждой
груди,
поддерживающимися
двумя
сатиновыми лентами, которые сзади
крепились
к
корсету.
Фильтр для кофе 3.

10

лет.

Трудно поверить, но до начала 30-х годов
ХХ столетия такого печенья не
существовало. В 1930 году хозяйка
гостиницы Рут Уэйкфилд решила
добавить в тесто растопленную плитку
шоколада, рассчитывая, что та придаст
изделию шоколадный вкус. Однако
вместо этого получился новый сорт
печенья
с
кусочками
шоколада.
Посудомоечная машина 7.

До начала XX века молотый кофе просто
заливали кипятком, а затем процеживали
сквозь ситечко. Положила конец этому
утомительному
занятию
немка
Мерлитта Бенц:
она
сделала
несколько дырок в
латунной
кастрюльке,
а
сверху прикрыла
их промокашкой.
Так
появился
первый фильтрконус
–
прародитель
современных
фильтров.
Подгузник 4.

Посудомоечная машина была придумана
вовсе не из-за лени, а в целях
сохранности
посуды.
Джозефина
Кокрейн создала
машину, которая
мыла чашки и
тарелки
под
сильной струей
воды, и в 1886
году
получила
патент на это
устройство.
Глушитель для
авто 8.
Глушитель для автомобиля тоже был
изобретен
женщиной.
Американку
Долорес Джонс очень раздражал рев
мотора, и в 1917 году она нашла способ
устранить эту проблему, избавив свои
уши и уши окружающих от громкого
гула.
Wi-F 9.

Изобретательницей первого подгузника
считается
многодетная
американка
Марион Донован. Сначала Мэрион
придумала непромокаемые трусики из
клеенки, которые одевались поверх
пеленки. А затем вместо клеенки стала
использовать адсорбирующую бумагу – и
таким образом получила одноразовые
подгузники.
Стеклоочиститель 5.

Хеди Ламарр была первой киноактрисой,
представшей
на
экране
совершенно
голой.
Но
отнюдь не
только это
сделало ее
известной: в
1941
году
она
запатентовала
идею
«частотного

Впечатленная заснеженным Нью-Йорком
жительница Алабамы Мэри Андерсон
придумала специальный держатель на
шпинделе, который удалял грязь с
лобового стекла. В 1903 году она
запатентовала изобретение, но поголовно
автомобилисты начали им пользоваться
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сканирования» и подарила свой патент
правительству США. Изобретение Хеди
Ламарр в дальнейшем стали использовать
для беспроводной связи Wi-Fi и
Bluetooth, а также в мобильной
телефонии.

использовали
ВМС
Циркулярная пила 13.

США.

Официально считается, что циркулярную
пилу изобрел Самуил Миллер, поскольку
в 1777 году он оформил патент на
машину для быстрого пиления древесины
с помощью диска с зубьями. Однако эта
пила приводилась в движение ветряной
мельницей через систему валов. А более
«ручное»
изобретение
принадлежит
американке Тавифе Бэббит, которая, взяв
за основу ткацкий станок и подсоединив
к нему диск с зубцами, придумала
удобный способ для
распила небольших
бревен.

Бронежилет 10.
В 1965 году американка Стефани Кволек
изобрела суперпрочное синтетическое
волокно. Опыты показали, что оно в пять
раз сильнее стали. Этот материал
получил название кевлар, а впоследствии
из
него
стали
изоготавливать
бронежилеты.
Силикон 11.

Перископ 14.
В
1970
году
скульптор
Патрисия
Биллингс работала
над
созданием
цементной
добавки, которая
продлевала
бы
жизнь
ее
творениям. Так после многочисленных
экспериментов, она, наконец, создала
прочный
материал,
к
тому
же
устойчивый
к
огню.

А
вот
обратная
ситуация: перископ
для подводных лодок
был
создан
К.А.Шильдером
в
1834 году, однако
запатентовала
это
изобретение в 1845 году Сара Мэтер.
Консервы 15.
Способ
консервирования
мясных
продуктов придумал в 1795 году
французский шефповар
Николя
Аппер, который и
построил первый в
мире консервный
завод. А спустя 78
лет
Надежда
Кожина
представила
способ
закатывания
мясных консервов
в жестяные банки,
за что и получила
медаль
на
Всемирной выставке в Вене.

Сигнальные ракеты 12.
По большому счету
американка
Марта
Костон
воспользовалась идеей
своего умершего мужа,
который
в
своей
записной
книжке
приводил
план
создания
факельной
системы для подачи
сигналов на морском
флоте в ночное время
суток.
Разумеется,
идея
была
усовершенствована
с
помощью
пиротехнических технологий и во время
гражданской войны ракеты успешно

Лидеры ХПЛ № 4
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Чапа – це маленьке цуценя, яке живе в
селі у моїх бабусі та дідуся. Я давно
мріяла мати саме такого собачку. Чапі
було
лише
чотири тижні,
коли
він
потрапив до
бабусі
та
дідуся. Чапа
нещодавно
відкрив очі й
виглядав дуже
кумедно.
Як і всі цуценята, він невеликий,
з короткою білою шорсткою, місцями з
темними коричневими плямками і
короткими лапками. У Чапи дуже
кумедна мордочка: маленький холодний
та вологий носик, схожий на плямисту
кнопку, і темні очі, які, залежно від
настрою, бувають або веселі, або смішні.
Коли Чапа з’явився, він був
таким беззахисним, тому я весь час
носила його на руках, щоб зігріти.
Засинаючи, він ховав свою мордочку в
мою кофтину, а я оберігала солодкий сон
свого маленького друга.
Чапа ще такий маленький! Коли
він бігає по подвір’ю, то здається, що
поруч пробігає
якийсь пухнастий
клубочок.
Понад усе Чапа любить гратися з
дітьми, хоча й швидко стомлюється (бо
маленький). Заморившись, Чапа йде
відпочити у своє улюблене місце
затінок біля тину.
Я
дуже
люблю маленького
Чапу!
Щотижня,
коли приїжджаю
до дідуся та бабусі,
обов’язково везу
йому
смачний
гостинець.

Иногда бывает так, что приходишь
домой из школы злой, весь в образе: на
вопросы не отвечаешь, брови сдвинуты,
ну и решаешь просто умыться. Значит,
мылишь лицо такой, смываешь... А
взгляд мутный, не дай бог ещѐ если мыло
прямо в глаз угодило. И тут, в зеркале
над умывальником, ты видишь как
медленно открывается дверь в ванную.
Начинает сосать под ложечкой. Ты,
естественно, набираешься смелости всѐ
же умыться до конца, дѐргаешь вслепую
полотенце, долго и тщательно им
вытираешься,
а
потом
резко
разворачиваешься к двери (вампир,
призрак, домовой?)... Нет, всѐ намного

проще. Никого. И только потом ты
опускаешь взгляд вниз и видишь кота,
который с требовательным урчанием
зовѐт тебя на кухню с целью «пожрать
чѐ-нибудь вкусного дай». И как отлегло.
Смеѐшься сам с себя и плетѐшься на
кухню, а впереди несѐтся довольный
любимец...

Никитенко Поліна,

А ведь счастье - оно в мелочах.

учениця 3-Б класу ХЗОШ № 164

Ученики Х № 107
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Рубрика «Розваги»

життя
не
раз
згадуються історії
про те, як він зміг
заспокоїти
розбурхане море і
допомогти
повернутися
морякам додому.
Саме
тому
голландці
присвятили йому
свою столицю –
Амстердам.

Усі ми любимо і щороку з
нетерпінням чекаємо свята Святого
Миколая. Але далеко не всі знають, чому
ж так прославився Святий Миколай і
чому його зарахували до ряду святих і
нарекли Чудотворцем. Тому хочемо
поділитися з вами простими оповідками
про великого Святого Миколая, які
будуть цікаві як дорослим, так і дітям.
Миколай та три
мішечки золота
Якось давнимдавно жив Миколай.
Був він родом із
досить
забезпеченої
сім'ї, але при цьому не
цурався
бідних
і
допомагав, чим міг.
Так ось одного разу
дізнався
він
про
одного
нещасного
селянина,
який
збанкрутував в одну
мить. У того бідолахи
було троє дочок на
виданні. У ті далекі
часи без приданого
було
просто
неможливо
вийти
заміж, тому дочкам
довелося б йти важко
працювати, щоб хоча
б
прогодуватись.
Зглянувся
Микола
над
бідними
дівчатами
і,
пробравшись тихо до
їхнього будинку посередночі, вкинув у
віконце три мішечки із золотом для
кожної з дочок. Ось так Миколай, тоді ще
молодий священик, урятував трьох дівчат
від важкої долі.

Тварин
цей
Святий теж дуже
любить, тому здавна
вважають
Миколая
Чудотворця
покровителем худоби
та полів. Дуже часто в
стародавні часи люди
вірили, що в ніч на 19
грудня
Святий
Миколай
йде
по
полях, а за ним
ангели
летять
та
освячують землю на
хороший урожай.
Миколай та його
маленький друг
Мало
хто
помічав, але дуже
часто на картинках
Святого
Миколая
зображують
не
самого,
а
з
чотириногим другом
– осликом. Цей ослик
не простий, у нього сріблясто-сіра
шерсть, але все ж земної породи. Він
завжди
супроводжує
Миколая
Чудотворця і допомагає йому розносити
подарунки дітям. Подейкують, що цей
ослик пра-пра-пра... онук того самого
знаменитого осла, що ввіз в Єрусалим
найважливішого гостя 2 000 років тому –
Ісуса Христа.

Миколай – покровитель моряків і
селян
А чи знаєте ви, що Святого
Миколая
законно
вважають
покровителем усіх моряків. В описі його
17

Легенда про Святого Миколая і
Касьяна
Ішли якось разом Святий Миколай
і Касьян лісом, прогулювалися. Тут
назустріч їм чоловік їхав на возі, і як
тільки ближче під'їхав,
візок так і перекинувся
прямо в болото. Стоїть
мужик, не знає що
робити. То з одного
боку підійде, то з
іншого, а все ніяк не
підніме його з болота.
Подумав трохи і каже,
звертаючись до святих:
«О
вельмишановні
святі, не могли б ви
мені допомогти дістати
мій візок з болота?». На
що Касьян, не довго
думаючи, відповідає:
«Прошу вибачення, але
я не можу. Мені зараз
перед Богом поставати,
я ж не можу прийти до
нього в брудній рясі», а
Святий
Миколай
мовчки закотив рукава
і допоміг мужичку. І
тут, як спеціально,
викликає Господь Бог
до себе Касьяна і
Миколая.
Бачачи
неохайний
вигляд
Чудотворця,
запитує
його:

Миколай захисник усіх звірів
Одного разу з далекого шляху їхав
селянин до себе додому. Дорога була
далека, і не встиг той дотемна до будинку
свого дістатися, ось і довелося йому в лісі
зупинитися ночувати.
Робити було нічого,
розпряг волів, наклав
їм сіна, а сам сів біля
багаття.
Раптом
бачить, зібралося на
пагорбі звірів видимоневидимо.
Злякався
мужичок,
дивиться,
там і вовки, і лисиці, і
ведмеді, а ті сидять усі
разом і не ворушаться.
Як
страх
вщух,
вирішив подивитися
він, що там і до чого.
Коли
підійшов
ближче, бачить
–
сидять звірі всі в колі,
а по центру сам
Миколай Чудотворець
казки їм розповідає та
вказівки роздає. Ось
скільки помічників у
Святого Миколая.
Миколай та його
чарівна книга
Кажуть, вдома
у Святого Миколая є
чарівна книга. У цій
книзі все записано і про всіх. Там є всі
хороші і погані справи, які за рік зробила
людина. Тому й кажуть, що якщо ти себе
цього року погано вів, то подарунка від
великого чарівника тобі не бачити. Але
Святий Миколай добрий чарівник, який
готовий пробачити всі погані вчинки,
варто тільки щиро попросити вибачення
у всіх, кого образив і в самого Святого.
Якщо почуття провини буде щирим, тоді
можеш просити у Чудотворця чого
завгодно – він все виконає. Головне не
бути жадібним і не просити занадто
багато, інакше покарає тебе Святий
Миколай в наступному році.

- Ти чому з'явився до мене в брудному
вигляді?
- Я допомагав мужику віз із болота
дістати.
- Касьяне, ти ж з ним був, так чому ж ти
чистий?
- Ну я ж не міг постати перед тобою в
настільки неохайному вигляді ... відповідає
Касьян.
- Раз така справа, тоді нехай люди
шанують Миколая двічі на рік: взимку і
влітку, а тебе Касьян, раз на чотири роки,
і то боячись.

Лідери ХГ № 55
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Щиросердечно вітаю Вас з Новим
Роком і Різдвом Христовим!
Новорічне свято – це завжди нові надії
та сподівання, нові життєві задуми й
бажання, новий крок у незвідане
майбутнє.

Цікаві
факти
про
країни
світу
Тож нехай новий 2016 рік буде щедрим
на сповнені мрії, подолані рубежі й
перешкоди. Хай додасть він Вам і
Вашим рідним здоров’я та сил,
творчого завзяття і снаги, духовної
величі й краси! Нехай родинний
затишок, добро й благополуччя
панують у Вашій оселі.
Нехай збудуться всі заповітні мрії.

Шкільні
традиції

Куточок
науковця
Щасливого Нового року й веселих
свят!
З повагою, редактор газети Цигічко
Карина
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