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Здавалося все так 

чудово! 
Люди...невгамовний 

час.......захопленість.......почуття

......романтика......прогулянки  

під дощем....... 

солодкі поцілунки.....червоні 

троянди.....і знову думки про 

завтрашній, насичений день 

Я запитую тебе :"Чи буде зав-

жди так, як тепер?" 

У  відповідь чую:"Не знаю, по-

бачимо, як там все буде!" 

Чекаючи іншої відповіді, я усві-

домила все як належно. 

Здавалось, ще хвилину тому я  

віддала б  усе життя через ньо-

го, для мене він був всесвітом, 

героєм, вірним другом, і голов-

не - Коханою людиною. 

 Але тепер … тепер, коли серце  

б ділила наполовину , ти б не 

отримав жодної частини!!! 

 Кіпер Оксана,  

учениця 10-А класу. 

Історія Кохання  

кожного Школяра 
Найчарівніший прояв симпа-

тії ,а можливо, в 

когось уже й зако-

ханості ми можемо 

відчути лише у 

школі. Ці незабутні 

хвилини шкільного 

життя залишаться  

у  наших серцях 

назавжди .Наша 

юна  симпатія проявляється ще 

з дитячого віку. Хіба ж це не 

правда? 

З 4 класу у нас вже в серці по-

чинає тьохкати тихенько - ти-

хенько ,коли він запитає тебе 

щось ,або ж посміхнеться щи-

рою посміш-

кою. Ти не 

зауважиш як 

це скоро від-

бувається!Але 

це тільки по-

чаток історії 

кохання кож-

ного нашого 

учня (учениці).Перейшовши  у 

старшу школу, ви станете 

більш дорослими,розкутими . 

Будете бачитись щодня .! Пере-

кидатись такими сонячни-

ми ,щирими і лагідними погля-

дами ,які зігріватимуть ваші 

закохані серця.. .  Прикладом  

такої поведінки є багато учнів 

нашої школи. 

 Продовження на ст.2 
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Колонка головного  

редактора 

Є слова, кожному знайомі 

й зрозумілі, але розкрити 

їхній сенс, визначити зміст 

виявляється непросто. Будь-

хто знає про час, простір, 

творчість, кохання,  а 

спробуй-но пояснити, що це 

таке — боюся, не вийде. Та, 

любов — це унікальний 

«культурний всюдихід», 

якщо дві людини кажуть 

одна одній, вони здатні 

здолати будь-які соціальні 

дистанції — й близькі, й 

далекі, й «непереборні». 

Любов — це своєрідна 

культурна самоіронія, вона 

показує несталість будь-

я к и х  с о ц б а р ' є р і в . 

П р и г а д а є м о  к л а с и ч н і 

літературні сюжети, вони 

саме про це. Ромео і 

Джульєтта — входять до 

двох ворогуючих кланів, 

Р о м е о  в б и в а є  б р а т а 

Джульєтти, але... вони 

кохають одне одного. Казка 

п р о  П о п е л ю ш к у 

підтверджує умовність 

розподілу суспільства на 

«верхи» й «низи». Вистава 

«Юнона і Авось» — про 

кохання графа Резанова та 

юної Кончити, людей, які 

живуть у різних півкулях, 

сповідують різні релігії, 

говорять різними мовами...  

й у Біблії про любов сказано 

— «таємниця ця велика є».  

Але таємницю завжди 

хочеться розгадати. Давайте 

спробуємо.  

На запитання "чому ви ходите 

до школи? " у 70 випадках зі ста 

чуємо:"щоб побачити його ,цього 

самого хлопця або ж дівчину ,яку 

я  б  х о т і в  б а ч и т и  щ о -

дня ,щогодини ,щохвилини. Як 

вона посміхається ,як її кучеряве 

волосся манить своєю вродою." 

Старші учні стверджують ,що їх-

ні  шкільні половинки навіть при-

мушують їх  вчитися,щоб не бути 

гіршими від інших учнів , і що ж 

ви думаєте?Вони стараються і 

вчать предмети !Отож, і так мож-

на почати вчитися,головне цього 

захотіти).  Закохані пари панують 

у нашій школі надзвичайно дов-

гий час . Одні пари, як то кажуть, 

"не сходяться характерами"  ,а 

інші навпаки  - одружуються .і  

розпочинають спільне життя.  

Пам’ятаймо!!! " Ми самі є ге-

роями своєї історії кохання.))) 

".На  завершення  хотіла б  вам  

побажати "Кохайте і будьте коха-

ними"- тому що саме  це почуття 

зігріває люблячі серця.                                                                                                                                                                                                                               

Кіпер Оксана  

учениця 10 -А класу.  

Як правило, до-

рослі вважають 

винними у кон-

фліктах дітей, 

адже глибоко 

переконані, що всі дії батьків 

ідуть на користь дитині. Це дуже 

зручна, але неправильна позиція, 

тому що метою стає досягнення 

слухняності, а не турбота про ро-

звиток дитини як особистості. 

Мудрі батьки знають, що пока-

рання може свідчити не лише 

про крайній ступінь безпорадно-

сті дорослого і виховного безсил-

ля, але й про неповагу до дитини, 

зневіру в її бажання стати кра-

щою.  Також  часто батьки забо-

роняють дітям спілкуватись з 

людиною, яка їй подобається, 

адже вони вважають, що в них 

більший досвід життя і краще 

розбираються в 

людях. Тому  для 

вирішення цього 

питання я звер-

нулась до вчите-

ля нашої школи з 

правознавства 

Марченко О. Я. 

для того, щоб педагог висловив 

свою думку стосовно даної теми. 

- Ольго Янівно, як на вашу дум-

ку, чи правильно чинять батьки? 

- Я вважаю, що міжособистісні 

стосунки займають важливе міс-

це в житті кожної людини. Між-

народні документи надають пра-

во кожній людині на особисте 

життя. ЗДПЛ гарантує право на 

відпочинок і дозвілля. Проте іс-

нують норми права та норми мо-

ралі. Нехтування якими призво-

дить до порушення елементар-

них правил поведінки. Навчання, 

робота – передбачають ділові 

стосунки. Міжособистісні стосу-

нки можливі в неофіційній, неро-

бочій обстановці (сім’я, дружня 

компанія тощо).  

Отже, вислухавши думку 

досвідченої людини в галузі пра-

вознавства,  можна зробити ви-

сновки, що кожна людина має 

право на особисте життя, на сво-

боду слова і дій. Але все ж таки 

наші батьки – не чужі нам люди, 

які бажають нам лише добра і 

тому слід прислухатись до їхньої 

думки. 

Коваль Софія,  

учениця 9-Б класу. 
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1.Прожити життя – це не 

поле пройти на світанку. 

Це, часом, крізь терни 

іти навпростець до зірок, 

І хоч би як гірко і важко 

було нам на серці, 

Завжди пам’ятай , що з тобою є Божа 

любов. 

ПРИСПІВ:                        

Щастя без неї нема, 

Віра без неї дріма, 

Плаче без неї душа, 

Ніби вона сирота 

Мудрість єдина в житті –                           

Жити в надії  святій, 

Що душу зігріє нам знов 

Щира Господня любов. 

 

2.Буває, що зрада і підлість людська 

обпікає, 

Завжди пам’ятай , що у світі є правда 

одна, 

Що віра, надія і мудрість нам шлях  

прокладають, 

А Божа любов, ніби ангел,  над нами 

зрина. 

ПРИСПІВ: 

 

1.Хочу правду знайти, 

   Хочу жити у мирі, 

   Хочу людям творити добро. 

   Хай Господь допоможе нам 

   Праведно жити 

   Хай веде по житті нас - Христос 

 

ПРИСПІВ: 

 Христос, Христос – дорога і життя.  

Христос, Христос – любов і каяття. 

Христос, Христос – ти світло у пітьмі, 

Христос, Христос – допоможи мені 

 

      2.Він помер задля нас 

        І воскрес задля мене, 

        Він –  владика життя усього. 

      Наш суддя і спаситель, 

      Вірний наш покровитель, 

      Возвеличимо ж нині його. 

 

ПРИСПІВ: 

3.Все життя побудуєм 

 На Божій любові, 

 Як Христос нам колись заповів. 

Божа ласка хай буде з тобою й зі 

мною 

 Від сьогодні на сотні віків  

 
Авторська поезія Павлович О.Б., вч. 

укр. мови і літератури 

Божа  любов 
Божа любов – це любов 

Бога до нас , людей. Вона  про-

являється в тому, що люди зве-

ртаються до 

Бога з різни-

ми прохання-

ми , і Бог до-

помагає їм , 

бо Він доб-

рий до всіх , 

до кожного 

з нас.  

  Сьогодні ми побуваємо у 6

-В класі , класним керівником 

якого є вчитель  християнської 

етики Коваль Оксана Володи-

мирівна , і я задам їй декілька 

питань з приводу духовності. 

- Доброго дня ,Оксано Во-

лодимирівно , а чи можна взяти 

у вас невеличке інтерв’ю з при-

воду Божої любові? 

- Так , звісно , адже ця тема 

дуже актуальна  напередодні 

Великодніх свят. 

- Зараз триває великий Ве-

ликодній піст . Що ви можете 

порадити нам, дітям та підліт-

кам , як правильно дотримува-

тись посту? 

- Під час посту діти та підлі-

тки повинні ходити до церкви , 

сповідатись(спокутувати 

свої гріхи, задумуватись  

над своїми вчинками).  

- А що для нас, христи-

ян,означає  фраза  

«ХРИТОС ВОСКРЕС!»?                                                                                                                                                   

-«ХРИСТОС ВОСК-

РЕС!» - ця фраза має ду-

же велике релігійне  зна-

чення в житті кожної людини. 

Цей вислів  про те ,що  Ісус 

Христос –Син  Божий  терпів  

на хресті муки заради нас, лю-

дей, і на третій  день воскрес із 

мертвих. Своїм 

воскресінням 

довів людям, що 

Бог є на світі. 

-А як у нас у 

школі минув ти-

ждень християн-

ства ?            

-Тиждень  християнства в 

нашій школі пройшов дуже 

вдало. Всі учні ходили до церк-

ви, молилися, задумувалися 

над своїми вчинками, сповіда-

лись, приймали святе причастя. 

Це дуже добре, що діти мають 

в своїй  душі Бога, - отже, є 

справжніми християнами. 

- Дуже  дякую, було приєм-

но з Вами поспілкуватися. До 

побачення. 

    Все на світі  відбувається 

заради нас. Бог послав на зем-

лю  потоп і попередив про це  

найбільш праведного христия-

нина - Ноя, і наказав збудувати 

величезний корабель-Ковчег, 

щоб врятувати  всіх тварин, по 

парі кожного виду. Ісус Хрис-

тос терпів заради нас муки на 

хресті.  І все це для того, щоб 

наше життя стало кращим. Бог 

любить  нас  і ми повинні   ці-

нувати це!      

Ось така думка вчительки 

християнської етики Коваль 

Оксани Володимирівни , щодо 

Божої любові. 

 підготував  

учень 7-Б класу 

Чубко Максим 
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 З давніх-

давен серед 

українців ви-

ник і утвердив-

ся погляд на 

сім'ю і рід як 

на святиню, а 

на виховання дітей — як на 

святий обов'язок бать-

ків.Кожна сім’я має свої тра-

диції і звичаї.  

Моя сім’я є християнською, 

тому ми часто ходимо до 

церкви. Нашою традицією є 

разом святкувати Різдво і 

Паску. Ми всією сім’єю ідемо 

до церкви, а потім до бабусі і 

дідуся, там ми разом 

вечеряємо на Різдво і 

снідаємо на Паску.  

У нас дуже дружна і весела 

сім’я. Разом ми їздимо 

відпочивати на море і ходимо 

гуляти, святкуємо дні народ-

ження, ходимо в гості і їздимо 

на відпочинок. Нам дуже доб-

ре разом, бо ми любимо і 

підтримуємо один одного. 

Наша сім’я є дуже великою і 

тому нам завжди весело ра-

зом. 

Денеко Софія,  

Кохання – це добре. Як 

приємно бачити людей, які 

кохають одне одного. Але не 

завжди є добрі наслідки цього 

почуття. У підлітковому віці 

відбувається статеве дозрі-

вання – процес перетворення 

хлопчиків і дівчаток на моло-

дих чоловіків і жінок. Інтимні 

статеві стосунки - частина 

повноцінного життя більшос-

ті дорослих людей. Вони да-

ють змогу виконати найвище 

призначення людини - стати 

батьком або матір’ю, подару-

вати життя іншій людині. Та 

іноді ці стосунки призводять 

до негативних наслідків: пси-

хічних травм, осуду з боку 

інших людей, небажаної вагі-

тності, інфекцій, що переда-

ються статевим шляхом, у 

тому числі ВІЛ. 

Приклади такої поведінки 

– ранній початок статевого 

життя , часта зміна статевих 

партнерів, інтимні стосунки в 

стані алкогольного чи нарко-

тичного сп’яніння , секс за 

гроші  або винагороду. 

Більшість ваших одноліт-

ків хотіли б мати близького 

друга протилежної статі.  Як 

сказала одна дівчина, вона 

мріє знайти людину, з якою 

цікаво розмовляти, ходити в 

кіно, ділитися своїми пробле-

мами і почуттями, а більше 

нічого такого… 

Чому ж підлітки зважують-

ся на інтимні стосунки? На-

самперед на мою думку: 

щоб стати популярні-

шим серед однолітків ; 

щоб не відрізнятись від 

інших(«усі так роблять»); 

не знають(або не замис-

люються) про можливі нас-

лідки; 

хочуть довести своє ко-

хання; 

хочуть утримати кохано-

го; 

роблять це за гроші або 

за подарунки; 

під впливом алкоголю 

чи наркотиків. 

Трагічні наслідки цього – 

психічні травми, небажана 

вагітність, (яка часто закінчу-

ється абортом ), інфекції, що 

передаються статевим шля-

хом.  

Ці наслідки є вагомою при-

чиною для відстрочення ста-

тевих стосунків до того часу, 

коли подорослішаєте. Тому 

важливо набути навичок від-

мови від небезпечних пропо-

зицій в умовах тиску і загрози 

насилля. 

   Вчитель біології і ОБЖ – 

Манько Н.І. 
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Один з пе-

рших 

жiночих 

образiв у 

Шевченка 

- це Кате-

рина з од-

ноiменної 

поеми. Її 

прообра-

зом була 

його кохана Оксана Ковален-

ко, з якою до-

ля так i не 

звела Тараса. 

Родичі та зна-

йомі закоха-

них були впе-

внені, що мо-

лоді одру-

жаться, щой-

но досягнуть 

старшого віку. Але надії були 

марними — Тарас у валці 

свого пана Па-

вла Енгельгар-

дта мусив пої-

хати до Вільна 

(тепер — Ві-

льнюс). Розлу-

ка була неспо-

дівана і дов-

га. Усе своє 

подальше життя Шевченко 

буде з ніжністю згадувати ту 

дівчину, яку колись кохав. 

 

Не дві ночі карі очі 

Любо цілувала, 

Поки слава на все село 

Недобрая стала. 

Нехай собі тії люде, 

Що хотять, говорять: 

Вона любить, то й не чує, 

Що вкралося горе. 

Прийшли вісти недобрії 

— 

В поход затрубили. 

 

Першi героїнi 

Т.Г. Шевченка 

- нещаснi, 

сплюндрованi 

жiнки: Катери-

на, Оксана, Ма-

рина, Ганна. 

Зга-

даймо 

"Причинну", 

"Тополю", "Лiлею" - 

це все жiнки без ща-

стя i долi. Правда, 

серед них пізніше 

з'явиться i бунтарка, 

яка підпалить пансь-

кий маєток i по-

мститься за свою га-

ньбу. Але таких було мало. 

Бiльшiсть дівчат Шевченко-

вого часу ставали жертвами 

поміщицької розпусти, часто 

накладали на себе руки. На-

зви його творів: 

"Відьма", 

"Сова", 

"Слепая", 

"Мар'яна-

черниця" - не 

випадковi: саме 

наймичками, 

вiдьмами, сова-

ми, слiпими, чер-

ницями були 

жiнки в 

тодiшньому суспiльствi. Кож-

на жiнка-жертва для поета 

рiдна: "моя се мати i сестра, 

моя се вiдьма, щоб ви зна-

ли…"  

 Нещодавно учні 9-х класів 

представили літературно-

музичну композицію «Генії 

також кохають…». Ми поба-

чили   Шевченка  у новому 

ракурсі: привідкрито сторінки 

його інтимного життя, кохан-

ня та життєвих розчарувань.  

Захоплююча  атмосфера у за-

лі, прониклива гра акторів та 

романтичне музичне оформ-

лення дозволили глядачам 

співпереживати разом з Тара-

сом, проникнути у найпотає-

мніші куточки душі поета. 

Нетрадиційне Шевчен-

ківське свято «Генії та-

кож кохають…» нікого 

не залишило байдужим. 

            Іванців Оксана, 

учениця 9-В класу                                             

Фото з Google 
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Фото з Google 

Фото з Google 
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Моя любов 
 

Моя любов… 

В ній ти живеш 

І тонеш, чогось ждеш 

Від когось, ти танеш 

У цій моїй любові 

Проливній, прозорій. 

Та не цінуєш те, 

Що сокровенне, золоте, 

Одне лиш щире і живе, 

 І справжнє. 

З відкритим серцем 

Тебе до себе я приймаю, 

І двері відчиняю 

Лиш для тебе. 

Тебе ціную й бережу, 

Тому що я тебе люблю. 

Я більше, ніж тебе люблю. 

Не втрачу, обіцяю. 

Тебе про те саме благаю: 

Лише люби, не віддавай 

Тримай і бережи. 

Авторська поезія  

Конарської Ольги,  9-а кл. 

Взаємне кохання 
 

- Що робиш? 

- Я люблю, я сумую, мені 

так тебе не вистачає. Ти сни-

шся мені щоночі, я не можу 

без тебе, а ти? 

- Ковбасу їм.  

 

Чувак, я закохався 
 

- Чувак… Я закохався! 

- Та ладно? В кого? 

- В Софію? 

- Хм, так ви ж вчора тільки 

перший раз гуляли? 

- Нє, ти зрозумій, вона іде-

ал! 

- Ну? 

- Короче, провів її до під’їз-

ду, стоїмо, вона мене на чай 

запрошує, тіпа, дома нема 

нікого, а я опираюсь, тіпа на 

роботу завтра… Ну і тут во-

на мені каже: – Та не сором-

ся ти, у мене також шкарпе-

тки діряві =) 

- Ну як я міг після цього не 

закохатись? =) 

 

Та мені все одно 

 

- Мила, давай сходимо ку-

дись? 

- Давай! А куди? 

- Піцерія? 

-Нііі.. 

- Італійський ресторан? 

- Вчора була.. 

- Морепродукти? 

- Не хочу морського.. 

- Глорія? 

- Та нуу.. 

- Суші? 

- Рис важкий.. 

- МакДональдс? 

- Занадто жирно.. 

- ТАК КУДИ ТИ ХО-

ЧЕШ??? 

- Та мені все одно. Куди за-

пропонуєш- туди і підем. 

 

Чоловік ніяк не може на-

братися сміливості 
 

Чоловік ніяк не може набра-

тися сміливості і признатися 

жінці в коханні: 

- Дорога, мені так важко 

знайти потрібні слова… 

- Нічого, милий. Головне – 

знайти потрібну суму 

 

Коханий 
 

- Коханий, купи мені килим. 

- Завелика розкіш, на мітлі 

літай. 

 

Після весілля 

 

Після весілля: 

– Коханий, я хочу жити з 

тобою довго і щасливо! 

– Кохана, якщо ти будеш 

жити щасливо – я довго не 

протягну . 


