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Наше майбутнє 
залежить від нас!

Майбутнє… Яким да-
леким і в той же час 
знайомим здається 
це слово. Майбутнє - 
що це? Світ на Землі, 
чисті міста, доброзич-
ливі, красиві і щасливі 
люди. Майбутнє... Таке 
далеке і близьке, але 
завжди приємне і світле.
Від кого може залежати 
наше майбутнє? Звичай-
но, тільки від нас самих. 
Ми мріємо і, прагнучи до 
своїх мрій, ставимо собі 
різні цілі, щоб їх втіли-
ти в життя. Ще до вступу 
у доросле та самостій-
не життя у нас з’явля-
ються уявлення про те, 
чого ми хочемо досяг-
ти. Тому можна сказати, 
що майбутнє людини 
складається з його сили 
волі, цілеспрямованості, 
характеру з одного боку 
- і з обставин його жит-
тя з іншого. Той, у кого 
воля сильніше обставин 
- керує своєю долею. 
Під час Другої Світо-
вої війни літак Олексія 
Маресьєва було збито. 

Тяжко поранений він 
місяць вибирався зи-
мового лісу. Лікарям 
довелося ампутувати 
льотчику обидві ноги. 
Маресьєв не зламався. 
Пройшовши через усі-
негаразди, він повер-
нувся в авіацію і знову 
став бойовим пілотом. 
Олексій довів, що для 
справжньої людини 
не існує неможливого.
Перш ніж говорити про 
те, що не можеш нічо-
го змінити, що все так і 
буде погано, подумай, а 
чи зробив ти хоч щось, 
щоб виправити це? Не-

має грошей? Шукай ви-
сокооплачувану роботу. 
Кривдять хулігани на 
вулиці? Запишись в сек-
цію боксу. Якщо людина 
не дозволяє обстави-
нам керувати собою, то 
вона зробить своє жит-
тя таким, яким бажає.
Наше майбутнє зале-
жить від нас! І ми має-
мо зробити так, щоб 
наші предки і нащадки 
могли пишатися ним.

Тетяна Гавшина, 
ХЗОШ № 71
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Його імя’м названо 
проспект!

Кожного дня ми крокує-
мо вулицями нашого 
Індустріального району. 
Гуляємо його парками, 
скверами, не звертаю-
чи навіть уваги на те, 
як вони називаються.
Нещодавно на карті на-
шого району з’явились 
нові назви вулиць. Цьо-
го потребує час. І так 
має бути. Кожне по-
коління повинно зна-
ти своїх героїв, історію 
рідного міста і тих, хто 
зробив великий внесок 
у його процвітання те, 
щоб воно процвітало.
Донедавна в нас був 
проспект Орджонікід-
зе, а тепер це проспект 
Архітектора Альоши-
на. Хто ж ця людина?

Альошин Павло Фе-
дотович - український 
архітектор та педагог, 
дійсний член Академії 
архітектури УРСР, почес-
ний член Академії бу-
дівництва та архітектури 
УРСР. Автор більше ніж 
десяти архітектурних 
шедеврів, в основному в 
стилі українсько-росій-
ської класичної архітек-
турної школи модер-
ну та конструктивізму.
Народився в Києві 20 
лютого 1881 року. Ви-
бором професії Павло 
Альошин багато в чому 
зобов’язаний батькові. 
Федот Олександрович 
Альошин, котрий наро-
дився в кріпацькій сім’ї, 
зумів досягти успіху в бу-
дівельному бізнесі, став 
відомим підрядником. 
Деякий час він навчався в 
художній школі Миколи 
Мурашка. У Петербурзі 
закінчив Інститут гро-
мадянських інженерів з 
відзнакою за найкращий 
архітектурний проект, 
нагородою за найкра-
щий звіт та званням гро-
мадянського інженера.
В 1929 році Альошина 
призначають головним 

архітектором Діпроміста                     
у Харкові-столиці ін-
дустріальної України. 
Країні, яка піднімала 
своє сільське госпо-
дарство, необхідні були 
машини, трактори, ком-
байни. З цією метою в 
1930 році почалось бу-
дівництво Харківського 
тракторобудівного заво-
ду (ХТЗ). В жовтні 1931 
року перший трактор 
було випущено з цеху.
Невтомним будівельни-
кам заводу, його кращим 
службовцям і робітникам 
необхідно було надати 
житло, створити умо-
ви для життя та куль-
турного відпочинку. Це 
відповідальне завдання 
було покладено на архі-
текторів                                  та 
інженерів Харківського 
Діпроміста під керівни-
цтвом П. Ф. Альошина. 
6 квітня 1930 року ВЦВК 
прийняв Постанову, 
яка затвердила будів-
ництво соціалістичного 
міста «Новий Харків».
Треба зазначити, що 
лище ХТЗ, таке, яким
його проектував Альо-
шин і яке йому вдалося 
лише частково здійснити, 
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 було одним з паростків 
нового соціалістичного 
містобудування, засно-
ваного на мікрорайону-
ванні, на первісних жит-
лових комплексах, на 
соціалістичній структурі 
побуту. Всі ідеї і навіть 
термінологія залиши-
лись актуальними для 
сучасної архітектури. В 
наш час нові мікрорай-
они споруджуються за 

тими ж принципами.
У кожної епохи були 
свої кумири, свої герої і 

свої вороги. Змінюється 
концепції буття, зміню-
ються стереотипи, змі-
нюється ідеологія. Пав-
ло Альошин прожив 80 
років, він пережив злам 
епох, на його очах руй-
нувалися імперії, розго-
ралися війни, віддавали-
ся забуттю одні цінності 
і піднімалися на щабель 

висоти інші.
Він навчався і навчав 
інших, він перемагав 
і зазнавав поразок, він 
будував,  і на його очах 

руйнувалися його бу-
дівлі, він не, вникачи в 
політику, своєю архі-
тектурою формував 
світогляд громадян. 
Альошин зберіг в житті 
основне - цілісність і са-

модостатність.

ХЗОШ №118

Соціальне  
опитування

Ми вирішили прове-
сти опитування серед 
учнів Індустріально-
го району на тему: «Чи 
потрібен спорт у жит-
ті сучасної дитини?». 
Подаємо вашій увазі 
відповіді респондентів:

- Я вважаю, що потрі-
бен! Тому що спорт ро-
звиває фізичні та мо-
ральні якості дитини!

Данило, 5-А клас

- На мою думку, спорт 
є одним з найважливі-
ших критеріїв у розвит-

ку. Не менш важливим 
впливом спорту на осо-
бистість є і стійкість до 
різних захворювань, на-
віть у період найсуворі-
ших зимових холодів 
і сезонних епідемій, 
застуди, грипу, ангіни. 
Організм , привчений 
до регулярних наванта-
жень, серйозно загар-
товується і йому вже не 
страшні ніякі хвороби.

Анастасія, 11-А клас

Однією з найважливі-
ших причин, чому по-
трібно займатися спор-

том, є покращення 
здоров’я. Разом із фі-
зичними навантажен-
нями ми отримуємо 
здорове серце, контро-
люємо тиск і уникає-
мо утворення тромбів.

 Олена, 10 клас 

Спорт допомагає ор-
ганізму контролювати 
харчування. Не секрет, 
що після занять спортом,  
ми відчуваємо голод. 
Так ось їжа після трену-
вань дійсно заповнить 
нестачу поживних ре-
човин і піде на користь.

Сергій, 8- Б клас
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Заняття спортом здатне 
зміцнити дух людини, 
зробити її цілеспрямова-
ною і відповідальниою. 
Йдучи до певної мети, 
важливо правильно ор-
ганізовувати себе і свій 
час, оцінювати свої сили 
і можливості, визначати 
пріоритети. Спорт допо-
магає бачити навіть свої 
маленькі успіхи, яким, 
безсумнівно, люди 
радіють, це підвищує 
людську самооцінку.
Ярослав, 9-А клас

Запам’ятайте: займати-
ся спортом потрібно не 
тільки лише з цих при-
чин. Однак, будь-який 
мотив, що спонукає до 
фізичних навантажень, 
— це ще один плюс на 
користь нашого здо-
рового способу життя.
 
Вперед, до 
п е р е м о г и !

Не можна перетворю-
вати спорт зі способу 
фізичного виховання 
дітей у спосіб бороть-
би за особистий успіх, 
не можна ділити дітей 
на здібних і нездар до 
спорту, не можна розпа-
лювати нездоровий 

потяг навколо бороть-
би за гідність школи.
В. А. Сухомлинський

З 22.02.2017 по 
01.03.2017 відбулися 
районні змагання з во-
лейболу «Шкільна во-
лейбольна ліга» серед 
учнів загальноосвітніх 
навчальних закладів. 
Вітаємо перемож-
ців районних змагань: 
- серед хлопців: 
І місце – коман-
да ХСШ № 119; 
ІІ місце – коман-
да ХСШ № 75 ; 
ІІІ місце – коман-
да ХЗОШ № 118. 
- серед дівчат: 
І місце – коман-
да ХЗОШ № 26; 
ІІ місце – коман-
да ХЗОШ № 113; 
ІІІ місце – коман-
да ХЗОШ № 118. 
К о м а н д и - п е р е м о ж -
ці були нагород-
жені Кубками, ме-
далями, грамотами.                                                      

19.02.2017 на базі СК 
«Зірка» відбулися     рай-
онні змагання шкіль-
ної ліги з черлідінгу та 
груп підтримки серед 
учнів 9-11-х класів за-
гальноосвітніх навчаль-
них закладів району. 
За підсумками змагань 
визначено переможців: 
І місце - коман-
да ХЗОШ № 157; 
ІІ місце - коман-
да ХЗОШ № 168; 
ІІІ місце - коман-
да ХЗОШ № 70.
                                                                                                          

Бажаємо успіхів та твор-
чої наснаги!

Ірина Замурій 
ХЗОШ №113
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"Здорове харчування - 

основа процвітання"
«Скажи мне, что ты ешь, 
и я скажу, кто ты», - эти 
слова некогда сказал 
греческий философ 
Гиппократ. Ученики 3-А 
класса заинтересова-
лись гипотезой вели-
кого ученого и вместе 
с классным руководи-
телем Светланой Ми-
хайловной Заплотной 
решили доказать, что 
они настоящие украин-
цы и знают толк в еде. 
При поддержке роди-
телей и администрации 
школы планируется вы-
пуск кулинарной книги 

«Кулінарні традиції Сло-
божанщини», в которой 
будут собраны семей-

ные рецепты блюд. 
Идея данного проекта 
появилась в результате 
обсуждения родителей 
учеников и классного 
руководителя о том, чем 
питаются их дети. «Мы 
считаем, что наши дети 
должны уважать тради-
ции Украины, так как 
это их Родина. А пото-
му, предлагаем вклю-
чить в рацион питания 
учеников блюда наци-
ональной кухни», - ска-
зали родители. Именно 
в школьные годы де-
тям необходимо понять 
важность регулярного 
сбалансированного пи-
тания, основанного на 
традициях народной ку-

линарии. 
20 марта 2017 года при 
поддержке Центра во-

лонтеров школы учени-
ками и их родителями 
была проведена благо-
творительная ярмарка, 
в ходе которой дети и 
их родители продавали 
приготовленные ими 
блюда украинской кух-
ни. Деньги, собранные в 
течение ярмарки, будут 
переданы на лечение 
детей с онкологически-

ми заболеваниями. 

ХСШ№119

МОЄ  ЗАХОПЛЕННЯ 
- ЧЕРЛІДІНГ

Танці займають чи не 
перше місце в моєму 
житті. Впевнена, що ди-

тяче захоплення пере-
росте в мою майбутню 
професію, бо я мрію 

стати хореографом. 
Танці допомагають роз-

слабитися                                         
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і розважитися, а під час 
репетицій та тренувань 
навпаки - зібратися. Це 
завжди підтягнуті: по-
стать, осанка, а голов-
не – міцне здоров’я. Крім 
того, я вважаю, – це 
перспектива, бо танці 
використовуються в різ-
них рекламних роликах 
і відео для залучення 
глядацької аудиторії. 
А скільки втілюється 
різних танцювальних 
проектів! Багато людей 
люблять рухатися під 
музику, але ще більше 
насолоджуються, спо-
стерігаючи за професій-
ними танцюристами. На 
сьогоднішній день існує 
безліч видів танців, але 
я хочу розповісти про 
черлідінг. Мені це по-
добається. Уже декіль-
ка років у нашій школі 
діє проект «Рух – це 
життя», в рамках якого 
проводиться фестиваль 
спортивного танцю. З 
переможців обираєть-
ся група підтримки, яка 
бере участь у різних за-
ходах, змаганнях. Ось 
так ми, переможці мину-
лорічного шкільного фе-
стивалю, взяли участь і 
перемогли у районних 
змаганнях цього року. 
Це перемога дісталась 
завдяки наполегливій 
роботі. Тому коли мені 
запропонували написа-
ти статтю, перше, про 
що я задумалась, що оз-
начає слово «черлідінг», 

яка історія виникнення 
цього виду танців.

Ми знаємо про черлідінг 
з американських філь-
мів. З великим задово-
ленням та захопленням 
спостерігаємо, як тан-
цюють дівчата, які при-
тягують увагу, з велики-
ми помпонами в руках.
Виявляється, цьому яви-
щу вже більше 100 років. 
У США черлідінг настіль-
ки широко розповсюд-
жений, що існує навіть 
Федерація черлідингу, в 
якій беруть участь сот-
ні команд.  В Україні він 
офіційно зареєстрова-
ний порівняно недавно 

- 3 роки тому.
Як же все починалось?

Історія виникнення чер-
лідінгу.

Слово «черлідінг» по-
ходить від англійського 
терміну «cheerleading», 
що в перекладі означає 
«cheer» - схвальний, 
призивний вигук і «lead» 

- вести, керувати.
У 1860 році в студент-
ському середовищі у 
Великобританії стало 
модним підбадьорюва-
ти спортсменів під час 
змагань, і незабаром це 
віяння поширилося і в 
Сполучених Штатах. 
Перший клуб груп під-
тримки був організо-
ваний у Нью-Джерсі в 
Прінстонському універ-
ситеті в 1865 році. Під-
тримка вболівальника-
ми своїх улюбленців на 

стадіонах і в спортив-
них залах Сполучених 
Штатів ставала організо-
ваною і дружною (по ко-
манді лунали оплески, 
звучали речівки і т.п.).

У 1920 році черлідінг 
поповнився нововведен-
нями, стали застосову-
ватися барабани, дудки і 
мегафони. В цей же час 
в університеті Мінне-
соти черлідери ввели в 
свої програми елементи 

гімнастики і стрибки .
Через 10 років групи під-
тримки університетів і 
коледжів стали активно 
використовувати папе-
рові помпони - атрибут, 
який і донині є візитною 

карткою черлідінгу.
Спочатку лідерами під-
тримки були не дівчата, 
а хлопці – шанувальники 
американського футбо-
лу. Однак, під час Другої 
Світової війни, кого чо-
ловіки пішли на фронт, 
ситуація змінилася: те-
пер більше 90% черлі-
дерів становили жінки.

У кінці 40-х рр.. ХХ 
сторіччя в черлідінг були 
додані такі елементи, як: 
повороти і закручування. 
Гімнастичні елементи, 
як правило, виконували-
ся чоловіками, а дівчата 
У 1967 році було вирі-
шено щорічно складати 
рейтинг «10 кращих 
команд коледжів з чер-
лідінгу», щоб визначити 
претендентів на участь у 
конкурсі «Черлідер Аме-
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рики».
На початку 1970 року 
черлідінг стає все більш 
і більш популярним. 
Крім того, що черліде-
ри виступають на іграх з 
футболу та баскетболу, 
групи підтримки тепер 
з’являються і на шкільних 
спортивних змаганнях. 
Перша телетрансляція 
Чемпіонату з черлідінгу 
серед команд коледжів, 
відбулася навесні 1978 
року на каналі CBS-TV. 
Тоді ж почали активно 
проводитися змагання з 
черлідінгу серед команд 

середніх шкіл.
У 1980 році були вста-
новлені офіційні стан-
дарти і правила безпе-
ки, які забороняли деякі 
травмонебезпечні пере-
киди і піраміди. Цей вид 
спорту почав розвивати-
ся в національних мас-
штабах, стали з’являти-
ся спеціальні курси та 
тренінги для учасників 

груп підтримки.
Актуальність черлідін-

гу на сьогоднішній день 
визначається його ши-
рокоформатністю, різ-
номанітністю. В ньому 
зібрані елементи хоре-
ографії, акробатики, ху-
дожньої гімнастики, ора-
торського мистецтва.  ... 
І, крім цього, цей «кок-
тейль» у силу своєї на-
сиченості є також офі-

ційним видом спорту.
Черлідінг на сьогодніш-
ній день має не тільки 
спортивну базу, а й поєд-
нує в собі різноманіт-
ність сучасних стилів 
хореографії. До сучас-
ного черлідінгу про-
являють інтерес пред-
ставники шкіл бальних 
танців, модерну, етніч-
них і «вуличних» танців, 
що допомогло цим тан-
цювальним культурам 
знайти спортивну підо-

снову.
Українська федерація з 
черлідінгу періодично 
влаштовує змагання та 
турніри, де команди зма-
гаються в майстерності. 
Досвідчені команди чер-
лідерів їздять в інші краї-
ни і беруть участь у Між-

народних змаганнях.
Я думаю, що вам буде 
цікаво дізнатися, що 
черлідерами в свій час 

були:
Меріл Стріп, Мадонна, 
Холлі Бері, Ліндсей Ло-
хан, Ума Турман, Різ Уіт-
зерспун, Алісія Сільвер-
стоун, Сандра Баллок, 
Пола Абдул, Майлі Сай-

рус, Рональд Рейган, Стів 
Мартін, Камерон Діас, 
Майкл Дуглас, Хайден 
Панеттьери, Дженніфер 
Моррісон, Джеймі Лі 
Кертіс, Семюел Лерой 
Джексон, а також аме-
риканські Президенти: 
Франклін Рузвельт, Ду-
айт Ейзенхауер і Джордж 

Буш-молодший.
У нашому місті теж ство-
рена шкільна Ліга з чер-
ліденгу та груп підтрим-
ки. Всі школярі мають 
змогу долучитись до 
цього спорту. «Рух – це 
життя», а здорова дити-
на – це майбутнє країни. 
Тому, я вважаю, що май-
бутнє саме за нами, да-
вайте створювати своє 
майбутнє відповідально!

 
Рогожина Анаста-

сія, ХЗОШ №70
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Мы ответственны за 
тех, кого приручили

Добрый день! Меня зо-
вут Аня, я ученица Харь-
ковской общеобразова-
тельной школы №40. 
С детства люблю всех 
животных, однако ма-
ленькое пушистое суще-
ство, завоевавшее моё 
сердце - морская свин-
ка Фанни. Её мне пода-
рили родители, и с тех 
пор я заинтересовалась 
этими забавными жи-
вотными. Оказывается, 
морская свинка родом 
из Южной Америки. Ди-
кие свинки отличаются 
от селекционных, до-
машних, своим окрасом. 
В живой природе свин-
ки коричневые, такой 
окрас называется «агу-
ти». Встречается он так-
же у животных, продаю-
щихся в зоомагазине и 
на рынке. Своё название 

морская свинка полу-
чила от слова «замор-
ская», то есть привезён-
ная из-за моря. Свинки 
прекрасно слышат бла-
годаря уникальному 
строению внутреннего 
уха, поэтому следует 
чаще разговаривать со 
своим питомцем - так 
вы быстрее подружи-
тесь. В дикой природе 
отличный слух - един-
ственное преимущество 
беззащитной свинки, ко-
торая, в случае прибли-
жения опасности спо-
собна лишь прятаться в 
норку. Морская свинка 
- единственное живот-
ное, в организме кото-
рого не вырабатывается 
витамин C, поэтому жи-
вотное должно получать 
его с кормом. Моя Фан-
ни любит фрукты, ово-
щи, зерновые. Зимой я 
добавляют в пищу ви-
тамин С, продающийся 
в аптеке. Это позволяет 
сохранить здоровье пи-
томца и обеспечивает 
ему красивый внешний 
вид. Язык морских сви-
нок богат и разнообра-
зен. Громкий свист сиг-
нализирует о том, что 
Фанни в очередной раз 
выпришивает вкусняш-
ки. Больше всего она 
любит виноград и укроп. 

Стук зубами означает, 
что свинка рассержена. В 
естественной среде оби-
тания самцы так преду-
преждают соперников 
о нападении. Кстати, 
если вы желаете заве-
сти не одну, а несколько 
свинок, стоит выбирать 
самочек: самцы обяза-
тельно будут драться, 
выясняя, кто сильнее! 
Интересно, что свинка, 
хотя и является грызу-
ном и относится к се-
мейству свинковых, но 
отлично ладит с домаш-
ними кролями. Поэтому 
жители сел часто поме-
щают морских свинок 
в клетки с кроликами. 
Совместное проживание 
идёт на пользу послед-
ним, повышая их имму-
нитет. Морские свинки 
- отличные питомцы и 
друзья, они очень ласко-
вые и быстро привязы-
ваются к своему хозяи-
ну. Я очень люблю свою 
Фанни и не представляю 
жизни без неё. Это моя 

маленькая подружка!
 

Сизова Анна,  
ХЗОШ №40 
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Майбутнє починається 
вже сьогодні

Кожна людина  несе 
в і д п о в і д а л ь н і с т ь                                            
перед усіма людьми за 

всіх людей і за все.
                                                                                        Ф. 

Достоєвський 
    Щоранку йду до шко-
ли.  Назустріч поспіша-
ють перехожі з закло-
потаними обличчями.  
Про що вони думають?  
Може, про те, що на них 
чекає завтра, вірять, що 
ось-ось закінчаться ці 
чорні дні, а далі буде 
красиве , забезпечене 
життя? Люди сподіва-
ються на те, що щасли-
ве життя їм подарують 
«сильні» світу цього чи , 
може, Євросоюз. А мож-
ливо, чарівний казковий 
птах принесе щастя на 

своїх синіх крилах?
    Воны не усвідомлю-
ють, що кожен з них є 
частиночкою великого 
народу, що кожен особи-
сто є відповідальним за 
майбутнє. А воно, май-
бутнє починається вже 
сьогодні. Якщо ж не буде 
особистої  відповідаль-
ності, то не буде ні добра, 
ні можливості прояви-
ти свої високі моральні 
якості, адже все це взає-

мопов’язано.
    Ми живемо в суворий 

час, коли наших старших 
братів призивають слу-
жити народові, добро-
вольцями йти захищати 
цілісність і незалежність 
Батьківщини. Вони гідно 
несуть службу, оберіга-
ючи наше мирне життя.
    Призвали й мого дво-
юрідного брата , Вдові-
на Михайла, служити 
Вітчизні. Він виконує 
обов’язки помічника ко-
мандира відділення. Пі-
клується про кожного 
бійця, фізично слабким  
допомагає стати міцні-
шими духом і тілом, бо 
він відповідальний за 
них. Михайло для бійців 
не тільки є наставником, 
а й старшим братом. Не-
щодавно його провіда-
ли рідні. Михайлик по-
просив свою маму, аби 
та побільше привез-
ла смачненького, щоб 
вистачило всім побра-
тимам. Звичайно ж, усі 
смакували гостинцями, 

були задоволені.
    Також я пишаюся 
ще одним двоюрідним 
братом, Коробєйніковим 
Олександром. Він слу-
жить в АТО. Місяць  тому 
Сашко був у Харкові, у 
військовому шпиталі. 
Після вдалої опера-

ції, коли рана затягува-
лась, брат не сидів без 
діла, а допомагав пора-
неним , тим, хто не міг 
самостійно пересува-
тись. В АТО Сашко був 
санітаром, тому тут, у 
шпиталі, продовжував 
виконувати свої обов’яз-
ки: перев’язував рани, 
декого годував, піклу-
вався про кожного бій-
ця, бо по-іншому не міг 
- дуже відповідальний. 
Бути відповідальним 
треба вже сьогодні. Як з 
малесеньких потічків та 
джерелець утворюєть-
ся велика річка, так і 
з невеличких добрих 
вчинків утворюється ве-

лика справа. 
    Страшніша за все бай-
дужість, адже через не-
вміння або небажання 
почути один одного 
відбуваються сутички, 
зароджуються конфлік-
ти, починаються війни. 
Страшно, коли біда люд-
ська стає нормою, коли 
замість руки допомоги 
тягнуться руки з мобіль-
ними телефонами, щоб 
зафіксувати чужу біду. 
Якось мій брат Олексій 
прийшов брудний з ро-
боти. На питання мами, 
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що сталося, відповів: 
«Одяг брудний, зате 

совість чиста».
    Того дня дощило, 
на зупинці зібралося 
чимало народу. Коли 
підійшов тролейбус, чо-
ловік похилого віку під-
сковзнувся і впав під ко-
леса транспорту. Люди 
вели себе по-різному: 
хтось відвернувся, хтось 
поспішив зайти в тро-
лейбус, а дехто зробив 
вигляд, що нічого не 
трапилось. Олексій ви-
тягнув чоловіка з багню-

ки, допоміг йому під-
вестися. Той був дуже 
вдячний і промовив: 

«Таких, як ти, немає, ти 
не такий, як усі».

    Я беру приклад з моїх 
братів і роблю свій ма-
ленький внесок у ве-
лику справу. Наш клас 
бере активну участь у 
багатьох акціях, які про-
водяться в школі, на-
самперед, у акціях «До-
поможи ближньому», 
«Допоможи воїну АТО». 
Адже там, де найтяжче, 
повинні знати, що їх по-
важають, підтримують, 
ними пишаються і бе-
руть з них приклад, при-
клад мужності, небайду-
жості, відповідальності.
    І ми повинні бути від-
повідальними за свої 

вчинки, за друзів, за тих, 
хто оточує нас, за рідних 
і не зовсім, за близьких 
і далеких, бо ми не чужі 
один одному. Ми живе-
мо в одній великій пре-
красній родині. Ми - діти 
своєї Батьківщини. Ми - 
українці. І ми створюємо 
відповідальне майбутнє, 
а воно починається вже 

сьогодні.                      

Старков Віктор,  
ХСШ №85                           
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The Ant and the Grasshopper

In a field one summer’s day a 
Grasshopper was hopping about, 

chirping and singing to its heart’s 
content. An Ant passed by, bearing 

along with great effort an ear of corn 
he was taking to the nest.

«Why not come and chat with me, 
» said the Grasshopper, «instead 

of toiling and moiling away? » «I am 
helping to lay up food for the winter, 
» said the Ant, «and recommend you 

to do the same. » «Why bother about 
winter? » said the Grasshopper; «we 
have got plenty of food at present. »

But the Ant went on its way and 
continued its toil. When the winter 
came the Grasshopper found itself 

dying of hunger, while it saw the ants 
distributing, every day, corn and grain 
from the stores they had collected in 

the summer.
Then the Grasshopper knew..

MORAL: Work today and you can reap 
the benefits tomorrow.

Муравей и кузнечик

На поле солнечным днем прыгал, 
щебетал и пел сколь душе угодно 

кузнечик. Мимо проходил муравей, 
тащивший с огромным усилием ку-

курузный початок к себе домой.
« Почему бы не подойти ко мне и не 
поболтать, – сказал кузнечик, – вме-
сто того, чтобы так напрягаться?» 

«Я помогаю делать запасы на зиму,  
–  сказал муравей, – я и тебе советую 
делать то же самое». «Зачем трево-

житься о зиме? – сказал кузнечик, – У 
нас много еды в настоящий момент».
Но муравей делал свое дело и про-
должал свой тяжелый труд. Когда 

наступила зима, кузнечик буквально 
умирал с голода, видя, как муравьи 
каждый день распределяют кукурузу 
и зерно из своих запасов, которые 

они собирали летом.
Тогда кузнечик понял…

Мораль: Работай сегодня, и ты смо-
жешь пожинать плоды завтра.

ХСШ №155

The Ant and the Grasshopper  
"Муравей и кузнечик"

Збережи природу для 
майбутніх поколінь!

Щодня ми озираємось 
і бачимо навколо себе 
дерева, траву, квіти, 

птахів, комах, тварин. 

Це все природа. Люди-
на — частина її. Але у 
людини є можливість 
змінювати навколишнє 

середовіще. Кожна зміна 
позначається на певно-
му оточенні. Змінювати 
природу людина має 
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обережно, бо окремі дії 
можуть завдавати шко-
ди і навіть призвести до 
загибелі. Від людини за-
лежить, чи збереже вона 
природу, чи зруйнує. 
Нам подобається чисте 
повітря, прозора вода в 

річках, зелена трава на 
луках, могутні дерева в 
лісах. Це життя. І наш 
обов’язок — зберегти 
його. Без природи лю-
дина загине. Збереження 
природи — це збережен-

ня людини. 

Сьогодні люди об’єд-
нуються у товариства, 
метою яких є охорона 
природи. Навколиш-
нє середовище потре-
бує нашого захисту. За-
бруднення річок і озер, 
загибель лісів, знищен-

ня цілих видів рослин 
і тварин — справа рук 
людини. Проте тільки 
людина може врятува-
ти природу. І дорослі, і 
діти повинні об’єднати 
свої зусилля у справі за-

хисту довкілля. 

Кожен школяр може по-
садити дерево і нагоду-
вати птахів. Ми повинні 
обережно поводити себе 
на лісових галявинах та 
берегах річок, не зали-
шаючи після себе сміт-
тя. Якщо так робитиме 

кожен школяр, то  це 
буде вагомий внесок у 
дорослу справу-збере-

ження природи.

ХСШ №15
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25 лютого, 130 років 
тому, народився Лесь 
Курбас – видатний 
український режисер-ре-
форматор, актор, теоре-
тик театру, драматург, 
публіцист, перекладач.

Український інститут на-
ціональної пам’яті під-
готував інформаційні 
матеріли до цієї річни-
ці. Фотоматеріали – за  

лінком.

П’ять фактів про Леся 
Курбаса, які варто знати:

1. Етюд “В гарячці” на 
чотирьох сторінках з’я-
вився в українському ча-
сописі “Літературно-на-
уковий вісник” за квітень 

1906 року під псевдоні-
мом Зенон Мислевич.

2. Заснував: перший 
український стаціонар-
ний професійний театр 
у Тернополі (1915), не-
залежну акторську сту-
дію при “Молодому 
театрі” (1918 році), пер-
ший театр Української 
Радянської республіки 
імені Шевченка (1919), 
Державну українську му-
зичну драму (1919), Кий-
драмте – Київський дра-
матичний театр (1919), 
мистецьке об’єднання 
“Березіль” (1922), а в 
1934-му – театр політич-
них в’язнів на Соловках.

3. Знав вісім мов, але 
ніколи не вивчав росій-
ської. Здійснив перекла-
ди: із німецької – книги 
“Мистецтво вмирає” Вік-
тора Обюртена, п’єс “Мо-
лодість” Макса Гальбе, 
“Войцек” Георга Бюх-
нера, “Горе брехунові” 
Франца Грільпарцера; з 
польської – “Йоля” Єжи 
Жулавського; із фран-
цузької – “Останній 
лист” Віктор’єна Сар-
ду, з норвезької – вірша 

“Березіль” Б’єрнстьєрне 
Б’єрнсона.

4. Перший у радянсько-
му театрі отримав теа-
тральну медаль Парижа 

у 1925 році.

5. На Одеській кіносту-
дії зняв кілька стрічок: у 
1922 році – “Шведський 
сірник”, 1924-му – “Вен-
дета” і “Пригоди Мак-
дональда”, 1925 – “Арсе-

нальці”

Язєва Катерина,
ХЗОШ №157                    

130-річчя Леся Курбаса
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У квітні відбувся фотоконкурс серед учнів шкіл нашо-
го   району. У конкурсі взяли участь усі навчальні за-
клади. Тема фотоконкурсу - «Створюй своє майбутнє 

відповідально»
Переможцями стали:
І місце – ХЗОШ № 70; 

ІІ місце – ХЗОШ № 157; 
ІІІ місце – ХЗОШ №113, ХСШ №155.

ХЗОШ №70

ХСШ №155

ХЗОШ №157

ХЗОШ №113

Створюй своє майбутнє  
відповідально



Зірковий Вісник

Зворотня адреса:  
https://vk.com/news_tsm

Над номером працювали:
учень ХЗОШ №157 Рощупкін Максим,

учениця ХЗОШ№88 Ігіна Фаріда 
учні ЗНЗ №№15, 40, 70, 71, 85, 113, 118, 119, 155 !!!

Будьте   щасливі!!!


