
Уже вийшов другий номер 
шкільної газети «Інтервал». 
Ми стараємось обирати най-
краще для наших читачів. І 
ось після виходу першого 
номера нашої газети ми вирі-
шили дізнатись, чи сподоба-
лась вона нашим педагогам 
та учням. Ми провели опиту-
вання, в якому 45 респонде-
нтів відповіли, що їм
«Інтервал» сподобався, і 
лише один зізнався, що газе-
та йому не дуже сподоба-
лась. Приємно, що ніхто з 
опитаних не сказав, що йому 
газета не сподобалась.

Ігор (6-А) – Газета  класна! 
Правда дещо мало сторінок, 
адже хотілось би читати більше. 
А ще завдяки газеті «Інтервал» 
я дізнався, ким можу стати у 
майбутньому.

Андрій (6-А) – Не знаю як 
іншим, але мені сподобалась 
шкільна газета. Там є багато 

цікавих анекдотів. Приємно, що 
там також є опитування, в якому 
я брав участь.

Володя (6-Б) – Мені дуже 
сподобався «Інтервал»! В першу 
чергу тому, що там я побачив 
себе. А ще там інформація, яка 
цікава школярам. Я не люблю 
новин для дорослих, тому радий, 
що наша газета пише про те, що 
цікаво учням. Мені приємно, що 
мій ровесник, якого я добре 

Враження читачів 
від виходу шкільної газети

знаю, є головним редактором.
Катерина Іллівна Шпак 

(учитель української мови та 
літератури) – Мені дуже сподо-
балась газета тому, що редколе-
гія тримає руку на пульсі життя 

школи, вміє вибрати головне і 
цікаве. А головне те, що юний 
головний редактор є моїм учнем.

Михайло Левандовський

Нещодавно запрацював 
сайт нашої школи за адре-
сою: rava-internat.at.ua
На веб-сторінці Рава-Руської 
школи-інтернату кожен охо-
чий в будь-який час в будь-
якому місці, де є доступ до 
мережі Інтернет, зможе діз-
наватися цікаві та актуальні 
новини з життя школи. 
Наразі сайт працює в режи-
мі наповнення інформації, 
тому деяка його частина 
поки що недоступна. Проте 
зовсім скоро всі розділи на 
сайті будуть наповнені і сайт 
запрацює в нормальному 
режимі.

Запрацював веб-сайт школи!



Наша школа славиться свої-
ми найкращими учнями. кінчаю-
чи навчання, наші випускники 
часто стають відомими спорт-
сменами, науковцями, поетами. 
Найбільше люди люблять поетів.

У нас учні розвивають цей 
талант самостійно, або з допо-
могою вчителів. Дехто їх прихо-
вує, а дехто показує усім. Ось 
наприклад, Василина Демчи-
шак, яка вчиться у 6-Б класі, 
нещодавно відкрила свої вміння. 
Розвивати їх їй допомагає вчи-
тель української мови та літера-
тури Катерина Іллівна Шпак. 

ЗИМОНЬКА-ЗИМА
Кружляє сніг, зима іде,
І рік Новий до нас веде!
Готує сніжна заметіль
Землі білесеньку постіль!

Мороз вікно причепурив,
А річку кригою покрив!
Чарівна зимонька-зима
завжди втішає нас вона!

КАРНАВАЛ
Ми чекали, наче казку,
Новорічний диво-бал:
Одягнем костюми й мас-
ки,
Буде справжній карнавал!

Петрик буде добрим гно-
мом,

ЗИМОВІ ФАНТАЗІЇ
А Василь сніговиком,
Дмитрик буде всім зна-
йомим,
хитрим в чоботях котом.

Розгубилась я спочатку,
І всерйоз зажурилась.
Та утішили малятка:
«В нас Снігуронька з'яви-
лась!»

ВЕСЕЛИЙ ХОРОВОД
На святковім карнавалі 
Діти польку танцювали:
Закружляли Лиси, Білки,
Їжаки, Пташки та Бджіл-
ки.

Де ж іще один малюк?
Де сховався наш Борсук?
Ось і він: про всіх забув –
Під ялинкою заснув! 

Нарешті! Дочекалися! На-
став другий семестр навчан-
ня. До кінця навчального 
року залишилось кілька мі-
сяців. Але чи усі сумували за 
школою і як вони провели 
свій відпочинок? Про це ми 
вирішили дізнатися, провів-
ши опитування.

Віра Романівна Предзи-
мірська (вихователь 6-А кла-
су) – Канікули я провела у ро-

динному колі. Ретельно готува-
лась до свят і святкувала їх, 

особливо, Різдво. Його я провела 
з дітьми. Але особливу радість 
принесла онучка.

Олексій (5 клас) – Канікули 
пройшли добре. Був у санаторії. 

Пізніше приїхав додому і грав у 
комп'ютерні ігри.

Дмитро (7-Б) – На канікулах 
я добре відпочив: зліпив снігови-
ка, катався на санчатах і на ков-
занці, гарно провів усі свята, 
сіяв, колядував, відвідав друзів і 
дивився, як інші купалися на 
річці.

Назар (6-А) і Микола (6-
Б) – Оскільки ми гравці школи 
ФК «Рава», то щодня були на 

тренуваннях – готувались до 
турніру ім. Володимира Васурі-
на. Сам турнір пройшов не дуже 
вдало.

Цього разу, як бачимо, усі 
добре відпочили і набралися 
сил. Але за школою сумували не 
всі.

Михайло 
Левандовський         

Як ви провели зимові канікули?



Футбол – гра мільйо-
нів. Ним цікавляться, як 
правило, хлопці. У на-
шій школі майже усі 
хлопці захоплюються 
цим видом спорту. Спо-
діваємось, їм буде ціка-
во дізнатись історію 
українського футболу  

1/16 фіналу 
«Динамо» -

«Партизан»   (Бєлгард, 
Югославія) – 3:0 
(Онищенко, 7, Трошкін, 80, 
Блохін, 88, пенальті), 2:0 
(Мунтян, 10, пенальті, Сло-
бодян, 65)

1/8 фіналу 
«Динамо» - ПАОК 

(Салоніки, Греція) – 4:0 
(Буряк, 14, 22, Колотов, 
28, Слободян, 60), 2:0 
(Колотов, 73, Блохін, 86)

1/4 фіналу
«Баварія» (Мюнхен, 

ФРН) - «Динамо» - 1:0 
(Кюнкель, 43) 0:2 (Буряк, 81, 
пенальті, Слободян, 86)

1/2 фіналу
«Динамо» -

«Боруссія» (Менхенгладбах, 
ФРН) – 1:0 (Онищенко, 71), 0:2 
(Бонхоф, 21, пенальті, Вітткамп, 
82)

Ох, як же прикро! І якби 
«Боруссія» дотисла «Динамо» в 
першому таймі німецького матчу, 
можливо, було б легше пережи-
ти. А так… Другий тайм пройшов 
в атаках динамівців, які перехо-
пили ініціативу й мінімум тричі 
могли забити. Та під кінець мат-

! ! ! ! !   ! ! ! ! і! ! і!  – 1976/77
чу пропустили вирі-
шальний гол. Подача 
зі штрафного й удар 
головою… 
А як ішли, як ішли! 
Югославів і греків 
було зметено – їх про-
сто не помітили. Доти-
сли вдома давніх зна-
йомих із Баварії, ски-
нувши тим самим із 
п'єдесталу команду, 
яка щойно виграла 
три Кубки чемпіонів 
підряд. Були просто 
сильнішими, могли 
забити й більше, про-
те так уже склалося, 
що вирішальним став 
точний удар Петра 
Слободяна наприкінці 
зустрічі. І вперше в 
історії радянського 
футболу вийшли до 
півфіналу Кубка чем-
піонів.

А далі була «Боруссія». У 
сутичці рівних суперників вона 
трішки краще використала свої 
можливості.

З книги Артема Франкова 
«Футбол»            

Вітання!
Учні 6-А класу вітають 
свою першу вчительку 
Галину Володимирі-

вну Бадан 
з Днем народження!

Галино Володимирівно! 
Бажаємо Вам здоров’я, 
щоб Ви зазнавали не 
горе, а щастя, і довгих 
літ життя. Ви відкри-
ли нам ворота у фан-
тастичний світ науки!
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На уроці малювання учитель 
сказав учням намалювати корову на 
лузі. Наприкінці уроку веселун 
Сашко віддає порожній аркуш папе-
ру. Учитель здивовано питає: 

- А де ж трава?
- Її з'їла корова!
- А де ж корова?
- Де немає трави, там немає 

корови!

   *****************
Федько приходить до школи 

надто пізно. На сходах його зустрі-
чає директор і суворо каже:

- На десять хвилин пізніше!
- Я теж! – відповідає Федько.

*****************
Андрійко прийшов зі школи 

додому. Батько питає його:
-  Що у вас сьогодні?
- Хімія.
- А що вивчали?
- Виготовлення вибухових речо-

вин.
- А завтра що буде в школі?
- В якій школі?

*****************
- Аню, як люди дізналися, що 

Земля кругла? – питає учитель.
- А погляньте-но на глобус, 

пане вчителю!

*****************
На уроці географії учні дізна-

ються, що Земля обертається. На 
Петрика це справляє велике вра-
ження. Після занять він виходить 
на подвір'я й зупиняється перед 
школою.

- Чого ти чекаєш? – питає вчи-
тель.

- Я чекаю, коли Земля повер-
неться і переді мною з'явиться наш 
дім.    

Овен. У цей 
рік удача на 
вашому боці. 
Ви будете щас-
ливими ніж 
герої казок. Але на початку року 
у школи буде складнувато, а 
пізніше аж до кінця року життя 
нагадуватиме подорож у комфо-
ртному купе. А якщо ви добре 
вчитесь то 
гарні оцінки 
вас оточать.

Телець.
Цього року  
життя буде  
вас випробу-
вати, особливо у навчанні. Вчи-
телі вимагатимуть від вас пра-
вильної відпо-
віді. Але це не 
означає, що 
рік буде нев-
далим.

Близнюки.
Цей рік пройде для вас спокійно, 
нічого не зміниться. А якщо ви 
заплануєте щось нове, то краще 
це відкласти 
на наступний 
рік. А ще про-
тягом року вас 
щось здивує.

Рак. Цей 
рік буде успішним. Особливі ус-
піхи очікуйте 
від усього дру-
горядного. Але 
проблем буде 
достатньо. 
Особливо вони 
славитимуться конфліктами.

Лев. У 2012 році усе поді-
литься порівну. Перша половина 
року прославиться неприємнос-
тями, та свар-
ками. Але після 
липня усе змі-
ниться у про-
тилежний 

бік:неприємності зміняться на 
щасливі випад-
ки, сварки- на 
велику дружбу.

Діва. 2012 
рік буде дуже 
удалим. Але 
для цього слід постаратися: 
більше читати, покращити 
розумові здіб-
ності, краще 
вчитися, дба-
ти про своє 
здоров’я. 

Терези.
Цього року щасливчик стане 
вашим 2-им 
іменем. Щастя 
вас оточить, 
ніби хтось дав 
вам чарівну 
паличку. Тож 
не відкладайте, що ви заплану-
вали на цей рік.

Скорпіон.
Вас оточить 
щастя, про-
блем майже не 
буде, майже 
усі мрії здійс-
нюються. Але для цього слід 
додати певні зусилля.

Стрілець. Цей 
рік для вас недуже 
вдалим: сварки, 
неприємності бу-
дуть на кожному 
кроці. Але щоб до-
далось трішки ве-
зіння, слід попра-
цювати.

Козеріг.
Якщо ви доб-
ра людина 
та відданий 
товариш, то 
вам буде 
складно, бо 
ви будете працювати на інших, 
а якщо навпаки, то усе буде 
спокійно. Очікуйте звістку, яка 

Гороскоп-2012


