
                                                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                             

 

 

 

                            20 лютого – 

День Героїв Небесної 

 

   Січень-лютий   

2018 Шкільний вісник 

Козацької республіки 

Ми не вийдемо того бою. 

   Ми не станем на коліна. 

  Станем ми на смерть з тобою, 

   Щоб не вмерла Україна. 

 

                                                                                                                    

Уперше після здобуття незалежності українці захищають право на життя у власній 

державі зі зброєю в руках. Уперше суб’єктом протистояння між вільним цивілізо-

ваним світом і російським імперіалізмом є Україна. Вперше світ став на бік Украї-

ни і, врешті, збагнув, що Україна – не Росія, що Україна також  захищає Європу і її 

цінності, що саме в Україні зараз вирішується доля Європи. 
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19 березня 1930 року в місті Ржищеві на 

Київщині народилася Ліна Василівна Кос-

тенко. Батьки майбутньої поетеси вчите-

лювали й з ранніх літ прищеплювали 

дитині високі моральні, етичні та естетичні 

смаки. 

   Ліна перед собою мала приклад батька 

– Василя Костенка, поліглота – самородка 

(знав 12 мов), педагога від Бога. 

   Коли Ліні виповнилося шість років, 

сім*я переїхала до Києва. Звідси однієї 

страшної доби й вхопив “чорний ворон” татуся на цілих 10 років. Маленька Ліна 

тоді ще й не уявляла, що таке бути дочкою “ворога народу”, вона просто не могла 

змиритися в душі, за що і чому її такого доброго, розумного, інтелігентного татка 

так безцеремонно й грубо принизили, відірвали від неї і матір. Захмарилось   ди-

тинство. 

       А потім була війна. Евакуація. Страшні, “сумні біженські мандри”. 

У шістнадцять літ юна поетеса мала перші публікації. 

     Коли у Чехословаччину були введені радянські війська, тільки жменька свідо-

мих українських сміливців запротестувала проти цього вторгнення.  Ліна Костенко 

серед сміливців . 

Закономірно, що після прояву такої громадянської позиції, Ліну Костенко не дру-

кували до 1977 року . Шістнадцять років мовчання, шістнадцять років вимушеної 

ізоляції від читачів. 

   Але мовчання буває красномовнішим за слово.  

  Ліна Костенко  завжди притримується думки: хто зрадить раз, той зрадить вдруге, 

хто поступиться в малому, поступиться і у великому. 

У 1987 році Ліна Костенко отримала Державну 

премію України імені Т.Шевченка.  

Ліна Костенко – активний громадський діяч. Во-

на приклад справжнього шляхетного служіння 

поезії. Служіння, яке не приносить грошей чи 

вселюдської слави, проте змушує завжди керува-

тися совістю людства, пропускати крізь свою ду-

шу не тільки власну долю, а й долю людини. 

                                             

                                               

 .                   Ліна  Костенко – совість нації  
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А затишок співає, мов сирена. 

Не треба воску, я не Одіссей. 

Вже леви ждуть, і жде моя арена. 

Життя, мабуть,– це завжди Колізей. 

 

      

І завжди люди гинули за віру. 

Цей спорт одвічний віднайшли не ми. 

Тут головне – дивитись в очі звіру 

і просто – залишатися людьми. 

 

     

Коли мене потягнуть на арену, 

коли на мене звіра нацькують, 

о, я впізнаю ту непроторенну 

глупоту вашу, вашу мстиву лють! 

 

     

Воно в мені, святе моє повстання. 

Дивлюся я в кривавий ваш туман. 

Своїм катам і в мить свою останню 

скажу, як той найперший з християн: 

 

    

 Мене спалить у вас немає змоги. 

Вогонь холодний, він уже погас. 

І ваши леви лижуть мені ноги. 

     І ваши слуги насміялись з вас.                                 Ліна Костенко  

                                   «З Україною в серці» 
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 Наркотична небезпека 
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Серед гострих соціальних проблем одна з найболючіших – проблема 

наркоманії. У ХХІ столітті хворобливий потяг до смертельного зілля набув ши-

рокого розмаху. 

     В Україні щорічно від наркоманії і пов'язаних з нею хвороб, таких як ВІЛ/

СНІД, вірусні гепатити, специфічні онкозахворювання, туберкульоз, помирає 

до 120 тисяч осіб. Про це свідчать дані незалежних експертів. 

     Однією з причин поширення наркоманії є дефіцит знань про наркотики та 

їх вплив на організм людини. У багатьох, особливо у молоді, неправильне уяв-

лення про наркотики. Вони навіть не підозрюють, яку небезпеку приховують у 

собі ці «задоволення», які наслідки спричинюють нешкідливі на перший погляд 

захоплення, до якої життєвої трагедії вони призводять. З метою виховання 

свідомого ставлення до власного здоров я 18 листопада у 8-В класі відбулась 

бесіда на тему «Наркотична небезпека», яку підготували класний керівник 

Корнійчук С.В. та завідувач шкільної бібліотеки Комарова Н.Г. 

     Епіграфом заходу став вислів Гельвеція : » Люди не народжуються, а стають 

такими, якими вони є…». Було проведено дослідження цієї теми з точки зору 

лінгвістики, статистики, історії, медицини, психології. Учні ознайомилися з 

історією виникнення і поширення наркоманії, клінічними проявами різних 

видів наркоманії, їх ускладнень, розглянули соціальні та соціально-

психологічні передумови наркоманій. Восьмикласники склали асоціативний 

кущ до слова «наркоманія». 

     Ще Сенека говорив: «Що є благо? Знання. Що є зло ? Незнання». Щоб про-

тистояти злу , треба багато про нього знати, треба бути сильнішим від нього. З 

цією метою і був проведений цей захід. 



.                           Про народну казку  
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    У школі ранньої творчої орієнтації дошкільнят «Пізнай себе» відбулося свято 

казки. 

Цікаві розповіді, інсценівки, загадки, майстерне декламування, пісні. 

 

            Казки існують в усіх країнах світу. Вони завжди закінчуються перемо-

гою доброї сили над злою, правди над кривдою. 

          Нам усім добре відомі казки, в яких розповідається про хитру лисичку, 

полохливого зайчика, хижого вовка, незграбного ведмедя. 

         Є казки фантастичні, де героями виступають сміливі люди. Вони перема-

гають лютого змія, Кощія Безсмертного та інші злі сили, захищають скривдже-

них. Такими є Микита Кожумяка, котигорошко, богатир Іван. 

           У казках засуджується жадібність, жорстокість, бездушність, висміюють-

ся ледарі, боягузи, п’яниці. Народні казки прославляють працьовитих, чесних, 

мудрих людей.                                             
Учениця 11 класу 

Ткачук Аліна 

Із дитячої творчості 

   Запитала в татуся 

Донька-щебетуха: 

Чи слон хоботом скубе 

Слоненя за вуха? 

А навіщо це слону? 

Так робить негарно. 

Жаль такі великі вуха 

Пропадають марно. 

                                                      

Софія Притула  

 



 

Урок географії. - Сергійко,  

розкажи будь ласка, що таке 

Панамський канал. - Ну не знаю, 

такий канал наш телевізор не 

показує ". 

Різдво – найдивовижніше і найулюбленіше свято в усьому 

християнському світі 

Різдво – найдивовижніше і найулюблені-

ше свято в усьому світі. Ми, українці, 

найбільше очікуємо його приходу. Це 

свято приносить нам тепло і радість у ко-

жну родину. Радість, яка триває вже по-

над два тисячоліття і пригадує нам воп-

лочення Господнє – Його Різдво. Наш на-

род за час свого існування збагатився 

багатьма різними обрядовими дійства-

ми: колядки, вертепи та самі ж приготування до свята, про яке ми так ба-

гато знаємо. Поряд з українськими традиціями є ще й інші, які по-різному 

святкуються і мають свій певний колорит. Італія Різдво в Італії святкують у 

ніч з 24 на 25 грудня як тихе сімейне свято. В італійців навіть є прислів'я: 

«Natale con tuoi, Раscа соmе vuоі», тобто «Різдво – з сім'єю, а Великдень – 

з ким хочеш». В Італії на Різдво не прийнято ходити в ресторани напередо-

дні, тобто ввечері 24 грудня. Італійці збираються сім'ями, готують тради-

ційні страви і подарунки. Деякі родини опівночі йдуть на урочисту месу, 

але багато хто святкує вдома, у храм вирушають вранці.  
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