
Наші захисники, 
вірні сини українсь-
кого народу, з гор-
дістю згадують Та-
расові слова 
(згадаймо, як Сергій 
Нігоян, один з Геро-
їв Небесної Сотні, 
декламував Шевче-
нків вірш, стоячи на 
Майдані). 

14 березня деся-
тикласники під ке-

рівництвом вчителя 
української мови і 
літератури Черку-

нової В.О. провели 

 Що-
весни, 
коли та-
нуть сні-
ги, і на 
рясті 
засяє 
веселка, 

Повні 
сил і жи-
вої сна-
ги, ми 
вшано-
вуєм па-
м’ять 
Шевчен-
ка! 

9 березня весь 
світ вшановує пам’-
ять Тараса Шевчен-
ка – великого бать-
ка вкраїнського на-
роду. Поета, Кобза-
ря, Пророка всюди 
шанують і ставлять 
у приклад для на-
слідування. Шевче-
нкові поезії полег-
шують душу і серце 
в часи журби, смут-
ку. Їх постійно хо-
четься слухати, чи-
тати і думати… 

  Вшанували пам'ять Великого Кобзаря           

Зміст номера: 

лінійку, присвячену 
пам’яті Великого 

Кобзаря. Лінійка 
нікого не залишила 
байдужим. Хтось 

дізнався щось нове, 
хтось узагальнив 
вивчене, адже  ве-
дучі розповіли ма-

ловідомі факти з 
життя Тараса Шев-
ченка. До речі, бага-

то українських ви-
конавців мають піс-
ні, написані на сло-

ва Тараса Шевчен-
ка. Лінійку допов-
нили уривки з пі-

сень Скрябіна, Іри-
ни Білик та гурту 
«Мертвий півень». 

Ірина Стрільник, 
10 клас 

 

Зверніть увагу! 

Екскурсія до театру Фран-
ка, 

День гумору в нашій школі 
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Прем’єра в театрі «Барвінок» Ст. 2  
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Екскурсія до театру Франка Ст. 4 



те, щоб 
спробу-
вати са-
мій опа-
нувати 
роль ак-
торки. 
Мене 
завжди 
цікавило 
те, як ак-
тори го-

туються до 
виступу, як 
проходять ре-
петиції, які 
почуття це ви-
кликає. І наре-
шті моя мрія 
здійснилася! 

-Розкажи 
про вражен-
ня від ви-
ступу. 

- Я виступала 

вперше, тому 
емоції мене 
переповнюва-

ли. Було поєд-
нання страху і 
радості водно-

час, такий собі «вибух емо-
цій». Мені хотілося, щоб на-
ша вистава тривала вічно! Ми 

маємо дружню акторську ко-
манду з міцною підтримкою і 
опорою – нашим керівником 
Надією Іванівною Гриценко. 

Завдяки їй нам вдалося поста-
вити таку чудову п’єсу. 

  

Уляна Петренко, 10 клас 

Ст. 2 В Е Л ИКА  П Е РЕ РВ А  

У шкільному театрі - прем'єра! 
 У 2018 році 

шкільний драма-
тичний театр 
«Барвінок» свят-
кує своє 26-річчя. 
Його засновни-
ком і керівником 
є талановита, му-
дра, щира Грице-
нко Надія Іванів-
на. 

26-ий театра-
льний сезон роз-
почався прем’є-
рою п’єси М. 
Старицького 
«Ніч під Івана 
Купала». Свої 
ролі майстерно 
зіграли учні 9-11 

класів. Серед них і новачки, і 
досвідчені актори. Десятиклас-
ниця Олександра Пошабля 
вперше виступила на сцені і 
поділилася своїми враженнями 
від виступу. 

-Що спонукало тебе пі-
ти в театр? 

- Мої враження від поперед-
ніх виступів акторів 
«Барвінку» надихнули мене на 
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Весна йде, красу несе... 

Що ж, наша білосніжна под-
ружка-
зима 
посту-
пилася 
місцем 
теплу. 
До нас 
нареш-
ті заві-
тала 
весна. 
Хоча й 
прийшла вона із запізненням, 
але ми їй це пробачили, прий-
нявши в подарунок  довгоочі-
кувані промені та перші кві-

ти. З приходом но-

вої пори 
змінюється все.  Весна несе з 
собою нове життя. Вона зму-
шує нас дивитися на світ ін-
шими очима. А весняні запа-

хи пробуджують фа-
нтазію, дають сили, 
енергію. 

З приходом весни 
потребує змін і наш 
раціон харчування.  

Після зими організм 
виснажився і потре-
бує вітамінів. Найбі-

льше вітамінів міс-

тить рання зелень (кріп, пет-
рушка, кіндза, салат, шпинат, 
зелена цибуля та часник).  

Хочете почуватися здорови-
ми протягом року – пийте 
якомога більше свіжого бере-

зового соку.  Щоб завжди бу-
ти у формі – привчайте орга-
нізм до легкозасвоюваної їжі 

та будьте здорові!  

 Вероніка Антоненко, 9 клас 

Незабутня екскурсія до театру Франка 

 Відомо, що  театр – це вид 
сценічного мистецтва, що 
відображає життя у сценіч-
ній дії, яку 
виконують 
актори пе-
ред гляда-
чами.  Здав-
на театрам 
присвоюва-
ли імена 
відомих 
людей. Од-
ним із та-
ких є Наці-
ональний 
академіч-
ний драма-
тичний те-
атр імені 
Івана Фран-
ка, що знаходиться у м. Киє-
ві.  

 18 березня учні 9-10 класів у 
супроводі вчителів Черкуно-
вої В.О. та Гриценко Н.І.  ви-

рушили на прем’єру вистави 

«Мартин Боруля».  Дійство 
було заворожуюче! Нас із 
подругами настільки захопи-

ла акторська гра, що ми 
не могли відірвати очей 
від сцени. Після закін-

чення вистави  глядачі 
довго аплодували стоя-
чи.  І вже їдучи додому, 

ми обговорювали поба-
чене та ділились отрима-
ними враженнями. Із ве-

ликим задоволенням я 
відвідала б цю п’єсу ще 
раз, чого раджу й вам! 

 

Вероніка Антоненко,  

9 клас 



Звичай веселитися, жар-
тувати й обманювати один 
одного саме 1 квітня існує в 
дуже багатьох країнах 
світу. Якщо в одних країнах 
1 квітня – це день гумору, 
то в інших – це день дурня. 
Науковці вважають, що це 
свято прийшло до нас із 
Німеччини.  Якщо над вами 
пожартували або вас 
розіграли – не варто засму-
чуватися, сприйміть це з 
посмішкою! 

З нагоди свята, у нашому 

навчальному закладі. відбув-
ся вечір гумору для стар-
шокласників. Свято пройшло 
вдало, адже було дійсно ціка-
во, весело, а головне – сміш-
но! Ведучими вечора були 
учні 10 класу Олександра По-

«Перше квітня - брехня всесвітня!» 

В Е Л ИКА  П Е РЕ РВ А  Ст. 4 

шабля та Владислав Коновал, 
а також Валентина Павлівна 
Рябоконь – заступник дирек-
тора школи з виховної робо-
ти, яка має відмінне почуття 
гумору. 

Розпочався святковий 
вечір сценкою, яку підготу-
вали учні 9-А класу. Потім 
десятикласники затанцюва-
ли  вже знайомий танець 
«Плескач». Від кожного кла-
су була гумореска чи 
жартівлива сценка. І, звичай-
но ж, всіма улюблена диско-
тека. 

Вчені з'ясували, що сміх 
корисний для здоров'я. Тож 

посміхаймось частіше! 

Уляна Петренко, 10 клас 
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