
Дорогі читачі!
Як ви вже мали нагоду 

зауважити, у нашій газеті 
змінився дизайн, а саме, 
так звана "шапка".

Мабуть, вам стало ціка-
во, а що все це означає

Отже, стрілка, на фоні 
якої міститься напис 
"Інтервал" символізує рух 
уперед, адже наше життя -
це і є постійне рух вперед. 

Шкала з навчальними ро-
ками, розміщена в нижній 
частині емблеми, - це пері-
оди виходу шкільної газети.
Темнішим кольором позна-
чені ті навчальні роки, які 
"Інтервал" разом з вами 
вже подолав, а світлішим -
етап, на якому перебуває-
мо зараз. 

Таким чином, оновивши 
нашу шкільну газету, маємо 

на підкреслити той шлях, 
ту дистанцію, той інтервал, 
який ми постійно долаємо. 
Адже шкільні роки летять 
так швидко, що інколи пот-
рібно озирнутися і нагадати 
собі, що їх вже ніколи не 
повернеш.

Редколегія газети 
"Інтервал"

Усі ми ходимо до шко-
ли. Щось нам у ній подо-
бається, а щось ні. Те ж 
саме стосується і навча-
льних уроків, про улюб-
лені з яких ми і запитали 
в наших школярів.

Віка і Настя (7-А) - На-
шим улюбленим уроком є 
фізкультура. Лише на ній ми 

займаємося спортом стільки, 
скільки потрібно, так як вдо-
ма, як правило, немає часу.

Юра (9-Б) - Мені дуже 
подобається трудове навчан-
ня. Дуже подобається вчи-

тель, який навчає його. Зав-
дяки знанням з цього пред-
мету, вдома можна змайстру-
вати щось корисне, що в 
майбутньому знадобиться.

Павло (7-Б) - Мені дуже 
подобається фізкультура, бо 

на ній можна оздоровитися, 
розім'ятися і зіграти у фут-
бол.

Микола (9-Б) - Моїм 
улюбленим уроком також є 
фізкультура. Тут можна 
зіграти багато захоплюючих 
спортивних ігор.

Василь (8-А) - Мій улюб-
лений урок – трудове нав-

Який твій улюблений урок?
чання. Мені він дається дуже 
легко. Крім того, вчитель 
дуже добрий.

Володя (6-кл.) - Мені 
дуже подобається трудове 

навчання - люблю щось май-
струвати з дерева.

Ірина (9-Б) - Моїм улюб-
леним уроком є хімія. Я її 
люблю тому, що люблю 
дізнаватися нову інформацію 
про роль хімічних елементів 
у житті людини.

Михайло 
Левандовський

У газеті нові зміни



Вже  вдруге у школі про-
водиться конкурс читців пое-
зії, присвячений утворенню 
ЗУНР. Як зазначила педагог-
організатор Н. Р.  Рудкевич,  
Західноукраїнська Народна 
Республіка була проголошена 
19 жовтня 1918 року, проіс-
нувала лише один рік, але це 
були перші кроки у боротьбі 
за незалежність. Не судилось 
дожити до сьогоднішніх днів 
героям, які  віддали свої жит-
тя за Батьківщину. Не суди-
лось побачити їм синьо-
жовтий прапор як держав-
ний, тризуб – як «герб»,а 
«Ще не вмерла Україна» - як 
гімн. Тому, ми, сьогоднішнє 
покоління, повинні вивчати 
історію, твори наших поетів,  

письменників, проводити такі 
конкурси в пам’ять про них .

В конкурсі взяли участь 
15 учнів 5-х – 10-х класів. У 
залі панувала святкова атмо-
сфера, адже учасники були в
українському строї. Учні самі 
вибирали вірші. Прозвучали 
твори  П.Тичини, 
Б.Стельмаха, випускниці на-
шої школи Ганни Гнідець, а 
також інших поетів. Кожен 
учасник відповідально поста-
вився до конкурсу. Були пе-
реживання, сльози, ну, і, 
звичайно, переможці.

Перше місце зайняла  Юля 
Кіщак, учениця 10 класу, 
другі та треті місця журі при-
судило шістьом учасникам.

Такі конкурси, передусім, 

виховують у дітей не лише 
любов до українського слова, 
але й викликають гордість за 
тих патріотів, які любили 
свою Батьківщину. Щороку 
до нього  залучаються все 
нові та нові учні для того, 
аби всі діти школи-інтернату 
були ознайомлені з подіями 
історії української державно-
сті, адже, виховуючи молоде
покоління у патріотичному 
дусі,
можна сподіватися насильну, 
квітучу, освічену українську 
націю та державу у майбут-
ньому.

Голова учкому
Анастасія Бойко

Відзначення створення ЗУНР

Новий навчальний рік по-
чався як завжди, з новими 
силами, творчими ідеями та 
навчальними проблемами. 
Але, як відомо, подолання 
будь-яких труд-
нощів, реалізація 
навчальних та 
творчих задумів 
сприяє вияву та-
лантів, обдарова-
них особистостей 
серед учнів та 
педагогічних пра-
цівників. Перші 
результати досяг-
нень школи-
інтернату не змусили довго 
очікувати, адже 17 жовтня у 
районі проводиться щорічний 
фестиваль «Сурми звитяг», в 
якому учні інтернату на чолі 
зі своїми наставники взяли 
активну участь у різних кон-
курсних номінаціях, де заво-
ювали чимало призових
місць.

Особливо хочеться відзна-
чити переможців «Сурмів 
звитяг», що отримали перші 

місця у таких номінаціях:  
літературно-музична компо-
зиції «За тебе, Україно» - ке-
рівники М.С.  Кулієвич 
(вчитель української мови та 

літератури), та оркестр на-
родних інструментів (на фо-
то) - керівник П.І. Ярмола 
(вчитель музики).

Вищезгадані переможці 
мали змогу продемонструва-
ти свої творчі досягнення на 
обласному змаганні «Сурми 
звитяг» у Львові 9 листопада,  
де брали участь усі райони 
області.

Слід зауважити, що на 
цьому конкурсі Жовківський 

район представляли лише 
кілька навчальних закладів, 
серед них: Потелицька ЗОШ, 
Рава-Руський міський буди-
нок  дитячої та юнацької тво-

рчості, Рава-Руська
школа-інтерна, 
Жовківський ра-
йонний центр ди-
тячої та юнацької 
творчості, Сопо-
шинська ЗОШ. Ці-
каво що названі 
навчальні заклади 
на обласному кон-
курсі брали участь 
лише в одній номі-

нації, а школа-інтернат про-
демонструвала, як згадано, 
аж  у двох.

Усі учасники отримали 
дипломи обласного фестива-
лю «Сурми звитяг», а вже 
після 15 листопада очікуємо 
на результати цього конкур-
су, тому з нетерпінням чекає-
мо на них.

М.С.Кулієвич,
вчитель української 
мови та літератури 

Перші творчі досягнення школи-інтернат



Великий футбол
У четвер, 18 жовтня, на ста-

діоні нашої школи відбувся 
футбольний турнір «Шкіряний 
м'яч». Участь у ньому взяли 
усі школи міста, а також, були 
присутніми ще й деякі коман-
ди з навколишніх сіл: Потели-
ча, Замку і Гійче.

Жеребкування поділило усі 
команди на дві групи. До першої 
потрапили рава-руські ЗОШ-
інтернат, ЗОШ №2 та"НВК школа-
гімназія", а також Гійченська 
ЗОШ. У другій групі грали Рава-
Руська ЗОШ №1, Потелицька 
ЗОШ і Замківська ЗОШ.

Турнір розпочався з матчу гім-
назії проти ЗОШ-№2, в якому пе-
ремогла друга команда з рахун-
ком 0:1. Гол забив Михайло Глин-
ський. 

Далі вже грали ЗОШ-№1 проти 
команди з Потелича. Тут з таким 
же, як у першому матчі, рахун-
ком, завдяки фантастичному голу 
Олега Леня "перша" школа пере-
могла. 

У наступному матчі між собою 
змагались інтернат і Гійченська 
школа. І знову перемогу було 
здобуто з мінімальним результа-
том. Переможний гол за інтернат 
забив Роман Кочан. 

У матчі середніх шкіл зі Замку 
та Потелича була зафіксована 

нічия - 0:0. 
У матчі наших хлопців проти 

гімназистів вдруге поспіль пере-
могу інтернату приніс єдиний гол 
Романа Кочана. 

Після програшного першого 
матчу  Гійченська школа завдала 
першої поразки на турнірі Рава-
Руській ЗОШ-№2 з рахунком 1:2. 
За равчан відзначився Руслан 
Галушко, а за гійченців дубль на 
рахунку Івана Мороза. 

Далі ЗОШ-№1 тричі знайшла 
ключ до воріт команди зі Замку -
3:0. Авторами цих трьох голів 
стали Владислав Семчук, Олег 
Лень і Андрій Маркович. 

Вдруге поспіль перемогла ко-
манда з Гійче, яка мінімально обіг-
рала гімназію. Гол на рахунку 
Романа Яцківа. Програвши цей 
матч, гімназія опинилась на остан-
ньому місті своєї групи, а також і 
усього турніру. 

Далі інтернат змагався з ЗОШ-
№2. Коли гравець другої школи 
(Руслан Галушко) забив нашій 
школі гол, надію на перемогу інте-
рнату було втрачено. Але нашу 
команду вкотре виручив Роман 
Кочан, який своїм гольовим уда-
ром, виборов у суперника нічию.

У матчі за п'яте місце боролись 
Гійченська та Потелицька школи. 
Перемогу святкували перші із 
рахунком 3:1. Голи забивали гра-
вець Гійче Андрій Коростій, а за 
Потелич відзначилися Віталій Жу-
ковський, Артур Зенченко і Олег 
Мацелко. 

У матчі за третє місце змагали-
ся ЗОШ-№2 і Замківська школа. 
Розгром був за замківчанами ра-
хунком 0:4. Голами відзначилися 
Роман Сало, Олег Зубров і двічі 
Роман Мацелко.

І ось він – фінал, у якому інте-
рнат змагався з ЗОШ-№1. Протя-
гом усього матчу учні нашої шко-
ли підтримували вболівали за 
свою команду як могли. Але вже 
наприкінці першого тайму гравець 
ЗОШ-№1 Олег Лень, прийняв 
подачу з кутового удару і забив 
гол. Наші хлопці з усіх сил нама-

галися відігратись, щоб випробу-
вати свої сили у серії післяматче-
вих пенальті. І для цього у них 
було два шанси. Але захист супе-
рника був занадто сильним. От-
же, перемога нашій школі не 
судилася.

За основними результатами 
турніру, перше місце здобула 
Рава-Руська ЗОШ-№1, друге –
Рава-Руська ЗОШ-інтернат, третє 
– Замківська ЗОШ. Четвертими 
на турнірі були хлопці з Рава-
Руської ЗОШ-№2, п'ятими – з 
Потелицької ЗОШ, шостими – з 
Гійченської ЗОШ. Останньою на 
турнірі стала команда НВК "Рава-
Руської школи-гімназії". 

Найкращим бомбардиром 
турніру став учень ЗОШ-№1 Олег 
Лень. На його рахунку було 3 
голи. А от найкращим голкіпером 
виявився Дмитро Малоїд з ЗОШ-
№1. За всі матчі він не пропустив 
жодного голу.

Турнір вдався на славу! Жаль, 
що інтернат не зміг здобути пере-
моги. Але друге місце це також 
добрий результат. Тож велика 
подяка тренеру нашої шкільної 
команди, Степану Євгеновичу 
Маяку, за те, що він добре підго-
тував наших хлопців до цього 
турніру.

Михайло 
Левандовський

Опитування 
перед фіналом

Що ти очікуєш від фіналу?
Максим Комарець (ЗОШ-

інтернат) - На мою думку, пе-
р е м о г а 
буде у 
н а ш и х 
руках, бо 
м и 
сильніші, 
ніж ЗОШ-
№1. На 
жаль, я 
не зможу забити гол (хіба, що 
віддати гольову передачу), бо 
стою на позиції захисника.



У суботу, 6-го жовтня, 
на території стадіону Рава
-Руської ЗОШ №1 відбули-
ся змагання з велосипед-
ного туризму. Участь у 
ньому взяли тринадцять 
школярів з Рава-Руських 
та Замківської шкіл. Орга-
нізатором та суддею зма-
гань став керівник гуртка 
Рава-Руського будинку 
школяра Василь Чобіт.

Змагання складалось з 
трьох конкурсів: фігурне ве-
ловодіння, тріал і крос. На 
першому етапі учасникам 
було найскладніше. Майже 
усі учасники отримали штра-
фні очки. Декому взагалі не
вдалось пройти цей етап. 
Порадувати результатами 
змогли Богдан Чобіт з Рава-
Руської ЗОШ-№2, який прой-
шов дистанцію найшвидше -

за 38 секунд, Назар Білоць-
кий з Рава-Руської школи-
інтернату (0,46 секунд) та 
Максим Карачун з Рава-
Руської ЗОШ-№2 (0,47 се-
кунд).

У тріаліслід було проїхати 
цікавий маршрут з крутими 
поворотами і горбистими по-
верхнями. Правильно його 
проїхати вдалось небагатьом. 
Перше місце знову виборов 
Богдан Чобіт, а друге – Назар 
Білоцький. Третім же тут став 
учень Рава-Руської ЗОШ-№1 
Валентин Кучеренко.

Останнім етапом змагань 
став крос. Саме він був най-
легшим, адже у ньому врахо-
вувалась не так майстер-
ність, як швидкість. Тут ре-
зультати учасників були зна-
чно кращими. Учасники вити-
снули з себе максимум мож-

ливостей.
Змагання з велосипедного 

туризму, які відбувалися у 
Раві-Руській, були дуже скла-
дними, але усім сподобалося 
і ніхто не залишився без по-
зитивних емоцій. 

Михайло 
Левандовський

ВЕЛОЗМАГАННЯ

Більшість сучасних під-
літків люблять слухати 
музику. Чи не так? Одні з 
них насолоджуються, слу-
хаючи сучасні пісні, у ін-
ших – відпочиває душа від 
прослуховування класики. 
Хтось фанатіє від гуртів, 
інші - від виконавці. Тому 
нам стало цікаво дізнати-
ся, якій музиці віддають 
перевагу учні нашої шко-
ли.

Наталя (11 кл.) – Я люб-

лю слухати «реп», бо 
він, на мою думку, дуже 
популярний.  Моїм улюб-
леним виконавцем є Бах 
Ті, бо він має гарний і 
приємний голос. А улюб-
леною піснею у мене є 
"Каділак" Дзідзя.
Леся (10 кл.) – Зазви-
чай слухаю «реп» або 
музику, яка підходить 
під мій настрій. Люблю 
слухати Баха Ті. У нього 

дуже щирі, душевні і життєві 
пісні. Мені дуже подобається 
пісня «Я подарую тобі небо, я 
подарую тобі зорі», яку вико-
нує  мій улюблений співак. 
Також я була на концерті Дзі-
дзя.

Софія (9-Б) – Подобаєть-
ся класика і «поп». Класична 
музика заспокоює, а «поп» є 
більш сучасною. Моєю улюб-
леною співачкою є Брітні 
Спірс, так як має гарний го-
лос. Я захоплююсь піснею 

«To Te Esperare», яку співає  
Маріо Касас. 

Марія (8-Б) – Люблю 
слухати  легкий "рок". Моїм 
улюбленим виконавцем є 
"Nickeblack", а улюбленою 
піснею  - «Louna-mama». По-
бувала на концерті Дзідзя і 
відвідувала різні фестивалі. 

Вікторія (8-А) – Зазви-
чай слухаю сучасну "пoп-
музику". Люблю слухати 
Джастіна Бібера, бо він дуже 
красивий. Мені подобається 
пісня «Що ж я наробила» Ан-
ни Седакової. Також я була 
на концерті групи "От вінта".

Як бачимо, про свої музи-
чні смаки з нами охоче поді-
лилися лише дівчата. Опиту-
вання показало, що більшість 
респондентів надають пере-
вагу «поп-» або «реп-» музи-
ці, а їхніми улюбленеми ви-
конавцями є Дзідзьо і Бах Ті.

Світлана Мазур

Яку музику ти слухаєш?



Інтернеті завжди викликає 
багато сміху. Мультик є попу-
лярним. Щоб у цьому переко-
натися, достатньо лише спо-
стерігати, як багато в дітей 
та учнів є зошитів, шкільних 
ранців, футболок та інших 
речей із зображенням цієї 
Губки.

Тарас Романишин 

каменем. А ще є 
Сенді Чікс, білка
-каратистка, яка 
не може дихати 
під водою і тому 
постійно носить 
скафандр. Її ба-
тьківщиною є 
американський 
штат Техас.

Губка Боб 
ледь не у кожній 
серії мультсеріа-
лу рятує  секрет-
ну формулу кра-
бсбургерів, фір-
мову страву у 
ресторані "Красті Краб", від 
свого найлютішого ворога –
Планктона, у якого маленьке 
тіло, одне око, зелені мале-
нькі лапки та вусики.

Губка Боб є цікавим дитя-
чим мультиком, який, втім, 
заборонили показувати на 
українських телеканалах. 
Попри це, його перегляд в 

Для багатьох дітей 
улюбленим мультфільмом 
є «Спанч Боб». Головним 
персонажем цього мульт-
серіалу є губка. Крім того, 
дійовими особами цього 
мультику є й інші предста-
вники морської фауни: 
м о р с ь к а  з і р -
ка, кальмар, краб, планкт
он, як би дивно це не ви-
глядало, білка. 

Губка Боб, головний ге-
рой, працює в ресторані під 
назвою «Красті Краб». Ціка-
во, що батьками Боба є… пе-
чиво! Його босом є містер 
Крабс, який думає тільки про 
гроші. Якщо бодай одна ко-
пійка пропаде, то Крабс па-
дає в кому. Ще на нього, крім 
Губки Боба, працює касир 
Сквідвард - кальмар. Він не-
навидить Губку Боба. 

Найкращим другом Боба є 
морська зірка Патрік Зірко. 
Патрік  є дурнем й живе під 

Губка Боб - "морський" герой дітлахів

завдання і захоче пограти в 
"GTA San Andreas", можуть 
знадобитися кілька простих 
кодів, які полегшать прохо-
дження місій та створять ще 
більш захоплюючі можливості 
для вас, як головного героя:

AEZAKMI - вас ніхто не 
розшукує; HESOYAM - ви 
отримуєте на суму у 250000$ 
броні та "життя". 

Олег Іванов 

тає між північчю та третьою 
годиною ночі за ігровим ча-
сом. 

"Фішкою" гри є також те, 
що ви, як головний герой, 

можете бути паркуром -
людиною, яка може стри-
бати з великих висот, а 
також долати різноманітні 
перешкоди без всяких 
спеціальних засобів.
Попри те, що події в грі 
розгортаються у сучасно-
му столітті, творчі гри по-
дбали про появу у ній…
піратського корабля, який 

з'являється поблизу міста 
San Andreas на озері.

Гру дуже яскраво вирізняє 
також і якісна комп'ютерна 
графіка.

Для тих, хто знайде час 
від виконання домашнього 

Є багато комп'ютерних 
ігор, серед яких вже бага-
то років популярною за-
лишається "GTA San An-
dreas". 

Серед інших комп'ютерних 
ігор, "GTA San Andreas" відрі-
зняється тим, що ній є такі
нетипові елементи, як НЛО, 
яку любителі забавок можуть 
знайти у так звані "зоні 51", 
куди невідомий об'єкт прилі-

Стань паркуром в GTA



-  Хлопчику, чого ти так 
сильно смієшся?! Я не бачу 
нічого смішного!

- Та ви й не можите ба-
чити, тьотю, бо сидите на 
моєму хлібові з повидлом…

*****
Інспектор ДАІ зупиняє 

машину, водій якої поїхав 
на червоне світло світло-
фора.

- Пане, платіть штраф. 
Ваш автомобіль порушив 
правила дорожнього руху.

Маленький хлопчик, 
який сидить біля батька, 
говорить:

-  Вибачте, але наша 
машина ще зовсім нова і 
всіх правил ще не знає.

*****
Лише мій тато здогадав-

ся купити новий мобільний 
телефон, приклеїти його 
скотчем до пульта і дзво-
нити на нього, коли пульт 
загубиться. 

*****
Старенький дід побачив 

у своєму саду на груші ма-
лого хлопця.

- Ага, впіймався, негід-
нику! Ти що тут робиш?

- Я нічого не роблю, ді-
дуню, лише вішаю ті груш-
ки, що вітер поскидав.

*****
- Діти, хто скаже, звідки 

береться роса? - питає вчи-
телька.

- Я знаю! - підіймає руку  
Іванко. - Земля обертаєть-
ся так швидко, що аж піт-
ніє.

Чому корисно їсти мо-
розиво?

Давньогрецький лікар 
Гіппократ радив вживати 
«заморожений крем», який, 
на його думку, пощував са-
мопочуття. Ласим до моро-

зива був славетний полко-
водець Александр Маке-
донський. У XIV столітті іта-
лійський мандрівник Марко 
Поло зміг роздобути в Китаї 
різні рецепти морозива. 
Проте ще три століття пото-
му секрет його приготування 
тримався у великій таємни-
ці. Поласувати морозивом 
можна було тільки при цар-
ському або королівському 
дворі.

Яку вагу витримують 
ноги?

Вчені відрахували: якщо 
доросла людина пройде піш-
ки лише один кілометр, су-
купне навантаження на її 
ноги складатиме 80 тонн! 
Уявляєш, який великий ван-

таж ти переносиш за цілий 
день. Це не під силу навіть 
потужній вантажівці або бу-
дівельному крану.

Фотоапарат без оптики
В епоху цифрової фотогра-

фії камера-обскура приваб-
лює фотографів простотою 
конструкції, вишуканістю 
ідеї, можливістю працювати 
безпосередньо зі світлом.

Фотоапарати зі змінною 
оптикою легко переобладна-
ти на камеру-обскуру. За-
мість об’єктива слід встано-
вити диск з отвором. Най-
простіше для цього викорис-

тати кришку-заглушку, яка 
захищає від зовнішніх впли-
вів отвір під об’єктив на кор-
пусі камери. У центрі кришки 
просвердліть отвір діаметром 
5–8 мм, а до нього зі зворот-
ного боку прикріпіть чорний 
папір, у якому зробіть отвір 
голкою. 10 хвилин – і камера 
готова! До речі, такою каме-
рою ви можете фотографува-
ти і на кольорову плівку.


