
Цей номер є юві-
лейним для нашої 
шкільної газети. 
А д ж е 
“ І н те р в а л у ” 
виповнюєтьсься 
1 рік.

Минулого року, 
напередодні зимо-
вих канікул, ми впер-
ше вийшли у шкільний 
світ аби розповідати про 
те, чим живе наш інтер-
нат, його учні, вчителі, 
батьки, персонал.

Сьогодні у руках ви 
маєте змогу тримати вже 
с ь о м и й  н о м е р 
"Інтервалу". Щомісячно 
ми виходимо для того, 
щоб зробити різноманіт-
ним шкільне життя, на-

"Інтервалу". Сьогодні 
у нас уже є сформо-

ваний "кістяк" 
газети, на яко-
му тримають-
ся матеріали, 
що опублі-
ковані у 
ній. До 
нього на-

лежать як мо-
лодші учні, так і 

старшокласники. Две-
рі, вірніше, сторінки га-
зети, відкриті для всіх! 
Тож запрошуємо вас до-
лучитися до висвітлення 
шкільного життя на сто-
рінках "Інтервалу" та 
разом робити його наси-
ченішим та ще більш ці-
кавим!

повнити його новими 
барвами. Щоразу у 
нас з'являються все нові 
і нові ідеї та думки, яки-
ми ми ділимося з чита-
чами на сторінках газе-
ти.

Доволі інтенсивно від-
бувається поповнення 
д о п и с у в а ч і в  д о 

навіть і справи, які личать лише 
старшокласникам, такі як зали-
цяння до дівчат, і навіть такі, які 
характерні для першачків –
створення літачків і запускання 
їх у класі. Крім того, варто зга-
дати, на уроках учні 10 класу 
примудряються грати навіть у 
шашки!

Як бачимо, більшість учнів 
нашої школи люблять гратися 
мобільними телефонами, слухати 
музику і навіть «зависати» в 
Інтернеті.

Мазур Світлана

і весело проводять час, граю-
чись з мобільними телефонами, 
слухаючи музику. Крім відверто 
«халявських» справ, учні 9-х 
класів не забувають і про благо-
родні справи - інколи готуються 
до наступного уроку. Але не 
завжди все так просто: якщо на 
уроці, на якому хочеться побай-
дикувати, суворий учитель, то 
учні роблять вигляд, що слуха-
ють його.

Як і учні інших класів, стар-
шокласники «відпочивають», 
малюють у зошитах, також гра-
ються мобільним телефоном. Є 

У кожного з 
учнів є пред-
мети, на яких 
хочеться від-
почити, по-
байдикувати. 
Нам стало ці-
каво, чим за-

ймаються учні на таких уро-
ках.

Як зізналися восьмикласни-
ки (анонімно, звичайно) зазви-
чай, на нецікавих уроках вони 
слухають музику, граються мобі-
льними телефонами, балакають 
між собою.

Дев’ятикласники також  
оригінальністю не відрізняються 

Що роблять учні на нецікавих уроках



Зняли пробу, оцінили,
Тоді ярмарку відкрили.
І торгівля почалась,
Аж курява знялась!

Торгувались, купували,
Виручки не рахували.
Все в копілочку поклали,
Дякуємо – всім сказали!

Всі по класах розійшлися, 
За обговорення взялися.
Ярмарок наш був на славу,
Зроблено хорошу справу.

Бізнес – це не просте діло,
Як взялись – торгуйте вміло.
Щоб тріщали гаманці,
Тоді кажем мо-лод-ці!

Ярмарок у нас удався, 
Бо кожен клас приготувався!
За прилавком продавці,
Дівчата, хлопці – молодці!

Н.Р.Рудкевич,
педагог-організатор

Уперше у школі-
інтернаті відбувся святко-
вий український ярмарок 
«Дитячі шедеври». Учні 
пам’ятатимуть про нього 
завжди, адже свято відбу-
лося 12.12.12 р. – це три 
магічні числа, які повто-
рюються раз на сто років.

Дійство розпочали ведучі 
Мідик С. та Мазур С. поетич-
ними рядками:

Увага! Увага! Спішіть-
поспішайте!

Господарі й гості, глядіть 
не минайте!

На ярмарок, прошу гур-
том, поодинці,

Чекають на всіх там чудові 
гостинці!

  Далі присутні почули де-
які історичні моменти про 
заснування ярмарка на тери-
торії України. Такі дійства 
відбувалися у містах з Магде-
бурським правом. Давні яр-
марки проводили з нагоди 
храмових  свят або у святочні 
сезони. Вони були одночасно 
й суспільно-культурними по-
діями, сприяли спілкуванню 
людей з далеких околиць та 
товарисько-родинним зв’яз-
кам. Ярмарки мали свій фо-
льклор, відбувалися вистави 
та різні атракціони.

  Шкільний ярмарок став 
справжнім святом. Столи бу-
ли красиво прибрані, а учні 
вбрані в український націо-

нальний стрій. 
Школярі продемон-
стрували власні
кулінарні вироби і 
творчі роботи.

  Усе розмаїття, 
красу і смак оціни-
ло компетентне 
журі у складі:

Голова журі: 
шеф-кухар школи-
інтернату – Кошіль 
О.П., заступник 
директора з НВР – Бучко О.І., 
вчитель трудового навчання 
– Саламаха М.С., бібліотекар 
– Подолець Н.В., комірник -  
Барицька С.В. 

Після того, як журі огля-
нули і скуштували кулінарні 

шедеври, розпоча-
лася жвава торгівля, 
де учні проявили 
неабиякий талант у 
торгівельній справі.
    Усі учні школи 
а к тив но  в зял и 
участь у  ярмарку, 
тому відзначеними в 
різних номінаціях та 
нагородженими є всі 
класи за індивідуа-
льну роботу.
Член журі Барицька 

С.В. в честь проведення яр-
марка написала ці поетичні 
рядки:
В школі ярмарок, ура!
Поспішає дітвора.
Кожен крам свій презентує:
Хто торгується, купує.

Комісія – оглядає,
Пробує та оціняє!
Ставить галочки в бло-
кноті,
Знає толк у цій роботі.

Бере проби на піднос –
Прошу тортик, не 
«вопрос»!
Пиріжечок теж і корж,
Бойківського узвару 
тож!

Cмак дитячих кулінарних шедеврів



Сьогодні у 
г а з е т і 
"Інтервал" 
ми започат-

ковуємо ще одну рубрику 
під назвою "підБите око". 
Це, так би мовити, 
"кримінальні" розповіді, 
що мали місце у нашій 
школі: розбиті вікна, про-
гулювання уроків, кидання 
сніжками, порушення дис-
ципліни. 

Перша розповідь про те, 
як учні нашої школи нехту-
ють здоровим способом 
життя і палять цигарки. З 
етичних міркувань імена 
дійових осіб змінено, а са-
ма розповідь опублікована 
у формі невеликого опові-
дання.

Пристрасть до куріння
В одній країні, що звалася 

Школотопія, жило і навчалось 
багато дітей. Були усі вони 
хороші. Як відомо з повсякден-
ного життя, в хорошій отарі 
овець завжди знайдеться та 
овечка, яка буде намагатись 
зіпсувати всю отару. Так ста-
лося у випадку зі Школотопі-
єю.

Жив у країні один чолові-
чок, та такий вже зухвалий, 
що всі трималися його осто-
ронь. Звали його Попенко.

Попенко любив гуляти на 
великому стадіоні, який був 
окрасою цілої країни. Часто 
чоловічок з кремезними юна-
ками збирались там і вдавали, 
що займаються спортом. А 
насправді затягувалися цигар-
ками.

Ці юнаки, знаючи про нас-
лідки, продовжували палити. З 
часом це призвело до облисін-
ня, стімкої втрати зубів, пос-
тійного кашлю і  припинення 
росту. Чоловічок Попенко за-
тягувався все більше і більше. 
Він ховався по туалетах і під-

в а л а х , 
аби лише 
затягну-
тися. 

Одно-
го прек-
р а с н о г о 
дня наш 
Попенко 
прокину-
вся з бо-
лем у 
г р у д н і й 
клітці. Він не міг втямити, що 
з ним коїться.

Після звернення до ліка-
ря, чоловічок почув страшні 
застереження, які його оше-
лешили. Після цього він при-
пинив курити.

Ось так, усвідомивши усе і 
зупинившись, чоловічок По-
пенко став на правильний 
шлях. 

Том так  ми повинні уни-
кати курців і берегти своє 
здоров'я.

Леся Василюк

Нещодавно відбувались 
районні олімпіади з різних 
предметів. Нашим учням є 
чим похвалитись, адже од-
разу двоє з них стали най-
кращими.

Також наша школа має чи-
мало призерів:

з української мови та 
літератури:

Шумило Світлана (11 кл), 
ІІІ місце (вч. Величко О.Б.)

Клебан Ірина (9-Б кл.), 
ІІІ місце (вч. Величко О.Б.)

з математики:
Левандовський Михайло 

(7-А кл.), ІІІ місце (вч. Чер-
ненко Н.В.)

з фізики:
Хмільовська Людмила (8

-Б кл), ІІ місце (вч.Черненко 
Н.В.)

Рибак Андрій (10 кл), ІІІ 
місце (вч. Бучко О.І.)

Коцур Оксана (11 кл), ІІІ 
місце (вч.Бучко О.І..)

з астрономії:
Романишин Андрій (11 

кл.), ІІ місце (вч.Черненко 
Н.В.)

з хімії:
Клебан Ірина (9-Б кл.), ІІ 

місце (вч. Павлик І.М.)
Величко Б.Ф. (11 кл.), ІІІ 

Клебан Ірина 
(9-Б)

-

І місце 
з фізики;

Думич Роксолана 
(10 кл.) 

-

І місце 
з християнської етики.

місце (вч. Павлик І.М.)
з біології:
Клебан Ірина (9-Б кл), ІІІ 

місце (вч. Богач Н.Д.)
Теглівець Оксана (10 кл.), 

ІІІ місце (вч. Богач Н.Д.)
з інформатики:
Клебан Ірина (9-Б кл.), 

ІІІ місце (вч. Копистко Є.Ф.)
з фізкультури: 
Бойко Анастасія (11 кл.), 

ІІІ місце (вч.Кордоба О.І.)

Дирекція школи



«Писанкарство» та інші,  
Жанна здобувала призові 
місця, чим і доводила, що 
заслуговує бути гордістю 
школи. 

- Найбільше мені сподоба-
вся конкурс «Таланти твої, 
Україно», на якому я зайняла 
перше місце, - ділиться свої-
ми враженнями Жанна.

Зараз вона активно удо-
сконалює свої художні навич-
ки. Батьки їй допомагають у  
цьому. І по закінченні школи 
юна художниця планує далі 
займатися малюванням. 

Ігор Лещишин,
Михайло Левандовський

ця сьомого класу Жанна Лев-
ченко. Пишаємось ми нею 
завдяки її таланту малюва-
ти.

Займатися цією справою 
вона почала у вісім років. 
Хоч перед цим Жанна спро-
бувала себе у грі на флейті 
та у гуртку «М'яка іграшка»,  
малювання стало її хобі, оскі-
льки малювати  їй чудово 
вдавалося.

Свої вміння Жанна розви-
ває на художньому гуртку. 
Найбільше вона  любить ма-
лювати чиїсь портрети. Беру-
чи участь у різних конкурсах 
та олімпіадах, таких як 
«Малювання на склі», 

Наша школа славиться 
багатьма учнями, які здо-
бувають призові місця на 
різних конкурсах, олімпіа-
дах та змаганнях.  І ми 
ними гордимося. Саме то-
му у цьому номері ми за-
початковуємо рубрику 
"Наші таланти", у якій ро-
зповідатимемо про тала-
новитих школярів інтерна-
ту.

Однією серед них є учени-

Історія нашого мину-
лого є дуже цікавою і 
різноманітною. І навіть 
здається, що відомі іс-
торичні постаті чимось 
подібні на наших педа-
гогів. Саме тому ми ви-
рішили дізнатися, кого 
з історичних особистос-
тей нагадують учням 
їхні вчителі.

Юра (9-Б) –  Вчитель 
алгебри і геометрії Микола 

Іванович Басай мені нага-
дує  Юлія Цезаря.

Василина (7-Б) –  На-
талія Владиславівна Чер-

ненко своїми знаннями 
схожа на Альберта Ейнш-
тейна. Вона дуже розум-
на, але не демонструє уч-
ням смішного виразу об-
личчя, такого, як Ейнш-
тейн на деяких фотографі-
ях.

Мар'яна (9-А) –  Ка-
терину ІІ мені нагадує 

Ольга Богданівна Велич-
ко. Вона дуже сувора і 
сильна особистість.

Ірина (9-А) –  На 
мою думку, Наталія Дмит-
рівна Богач дуже схожа 
на письменницю Олену 

Пчілку. Вона добра, рома-
нтична, спокійна людина.

Що ж, думки респон-
дентів вийшли цікавими, 
адже багато хто навіть 
уявити не міг собі того чи 
іншого вчителя в образі 
певного героя з історії.

Леся Василюк

Історичні постаті та наші педагоги: спільні риси



Сьогодні у рубриці 
"Учительська" розмо-
ва з вчителем україн-
ської мови та літера-
тури Мирославою Сте-
панівною Кулієвич.

- Мирославо Степа-
нівно, чи добре Ви 
вчилися, коли були 
ученицею?

- Так, школу я закін-
чила із золотою медал-
лю, а Львівський універ-
ситет ім. І.Франка -  з 
"червоним" дипломом.

- Який улюблений 
предмет був у вас у 
школі?

- У школі найбільше я 
любила три предмети: 
історію, українську мову 
та літературу, бо їхні вчителі 
цікаво викладали.

- Чому Ви вирішили ста-
ти вчителькою?

- Доля вирішила так, адже 
у той час, коли я закінчувала 
школу, було дуже важко 
вступити у вищий навчаль-
ний заклад, бо не було ЗНО. 
Здебільшого всі вступали за 
гроші, а не за знання. Мої 
батьки не були заможні і я, 
правду кажучи, не знала, чи 
взагалі кудись піду вчитися. 
Але, на щастя, у Львівському 
університеті проводилося 
вступне тестування для дітей 
із сільської місцевості. Моя 
мама вирішила, що я мушу 
спробувати скласти ці тести. 
Серед навчального року, на-
весні, просто зі шкільної пар-
ти, без жодного репетитора 
мені пощастило успішно на-
писати вступні тести з украї-
нської мови та літератури і в
червні мене зарахували як 
студентку української філо-

логії Львівського університе-
ту.

- Мирославо Степанів-
но, чи  подобається Вам 
навчати у школі?

- Звичайно, подобається, 
тому що я дуже люблю дітей. 
З дитинства мріяла бути вчи-
телькою, тому що мала доб-
рих вчителів у школі, яких 
дуже любила.

- Скільки Ви працюєте у 
школі?

- У школі я працюю 8 ро-
ків.

- Мені відомо, що Ви 
навчаєтесь  в аспірантурі. 
Чи це означає, що після її 
закінчення Ви більше не 
будете викладати у школі, 
а зосередитесь на науці?

- Важко поєднувати робо-
ту в школі з науковим дослі-
дженням. Але я намагаюся 
докладати щонайбільших зу-
силь, аби закінчити наукову 
роботу. Наперед нічого не 
буду говорити, бо не знаю як 

складеться життя, якщо 
воно таке непередбачува-
не. На все воля Божа.
- Скоро свято  Мико-
лая. Якби Ви були ди-
тиною, щоби попроси-
ли у листі до Нього?
- Ніколи не можу відмежу-
вати себе від суворого і 
просто побути дитиною, 
тому що дуже багато від-
повідальності і праці у 
твоїх руках. Мабуть, у 
листі до Миколая попро-
сила б здоров’я собі та 
своїй сім’ї, та особистого 
щастя.
- Чи вірите в те, що 21 
грудня буде кінець сві-
ту?
- Ні, тому що про кінець 
світу не знає ніхто. А як-

що він буде, то це буде дуже 
неочікувано і несподівано 
для всіх.

- Яке свято є для Вас 
найбільш очікуваним?

- День учителя, тому що 
воно професійне.

- Ще кілька днів і у на-
шій школі розпочнуться 
канікули. Як Ви їх будете 
проводити?

- У щоденній праці, як 
завжди.

- Що Ви побажаєте уч-
ням та своїм колегам на 
новорічні та різдвяні  свя-
та?

- Міцного здоров’я, родин-
ного затишку, тепла, сімей-
них свят та зустрічей, багатс-
тва матеріального та духов-
ного, просто людського щас-
тя та щирого і веселого смі-
ху, адже він продовжує жит-
тя.

Руслана Матушик

Кулієвич М.С.: 
«У школі найбільше любила історію, 

українську мову та літературу»



– Тату, сьогодні учителька 
розповіла нам про комах, які 
живуть лише день. От пощас-
тило!

– Чому пощастило?
– Уяви, день народження 

можна святкувати все життя!
**********

Господиня, наймаючи нову 
служницю, запитує її:

– Скажіть, моя люба, ви 
любите папуг?

– Не турбуйтесь, мадам, я 

Комп’ютернi 
хитрощі

Сучасні комп’ютери на-
вчилися “хитрувати”. Дуже 
тихі звуки вони записують з 
меншою точністю, вухо од-
наково їх чітко не почує. З 
меншою точністю оцифрову-
ються також звуки, які мас-
куються за гучнішими. Наві-
що докладно записувати, як 
ніжно лунає скрипка в мо-
мент сильного удару в бара-
бан? 

Отже, об’єм пам’яті, яку 
займають звуки, можна зме-

ншити в
десятки 
р а з і в . 
Саме це 
(і не 
т і л ь к и 
ц е ) 
зробле-
но в по-

пулярних форматах комп’ю-
терного звуку MP3, що по-

ширений в Інтернеті та пор-
тативних MP3-плеєрах та 
Atrac, що використовується у 
програвачах міні-дисків.

Як виготовити 
камеру-обскуру?

Зробити камеру-обскуру 
дуже просто.

• Вам знадобиться темна 
непрозора картонна короб-
ка, яка завжди знайдеться 
вдома.

• Посередині однієї стінки 
голкою зробіть отвір, 
розміром приблизно 1 мм.

• Протилежну стінку 
виріжте і заклейте екраном –

тонким білим папером або 
матовим склом. Камера гото-
ва!

їм усе!
**********

– Алло! Це товариство 
захисту тварин? На нашому
подвір’ї на дереві сидить ли-
стоноша і поганими словами
ображає мого бідолашного 
собаку!

Футбо́л ь н и й  к л у б 
«Ліверпуль» - англійська про-
ф е с і о н а л ь н а   к о м а н д а 
з Ліверпуля. Засно-
вано 15 березня 
1892 року. Коман-
да грає в прем’єр-
лізі. «Ліверпуль» 
виграв 18 чемпіо-
н а т і в  А н г л і ї 
( д р у г и й  п і с л я 
«Манчестер Юнайтед» резуль-
тат), кубок Англії — 7 ра-
зів, кубок Ліги — 8 разів, кубок 
чемпіонів — 5 разів й кубок 
УЄФА — 3 рази.

Рекорд клубу за кількістю 
виходів на поле належить Іяну 
Калегену. Він становить 848 
матчів впродовж 19 сезонів 
(1958—1978). У теперішньому 
складі найчастіше на поле вихо-
див Джеймі Каррагер — 455 
(станом на 2 березня 2007 р.)

Найбільше голів забив Іан 
Раш — 346. Він грав за клуб в 
1980—1987 роках, а потім знову 
в 1988—1996. 

Стівен Джеррад головний 
бомбардир клубу в європейсь-
ких кубках — 19 голів.

Найбільшу перемогу (11-0) 
«Ліверпуль» здобув над клу-
бом “Стремсгодсет” у 1974 році. 

Н а й б і л ь ш и х  п о р а з о к 
«Ліверпуль» зазнавав від ко-
манд “Гадерзфілд Таун” у 19-
35 р. (0-8) та “Бірмінгем Сіті” в 
1954 р. (1-9).

У сезонах 2007/2008 та 20-
09/2010 за команду виступав 
гравець збірної України Андрій 
Воронін. У сезоні 1956/1957 за 
резервний склад виступав Ан-
тон Саглий.

Роман Мидель


