
З нагоди Дня закоханих ми вирі-
шили поцікавитися в наших учите-
лів, яким було їхнє перше кохання. 
Спершу педагоги ніяковіли, коли ми 
поставили їм це питання, проте все 
ж погодилися на нього відповісти.

Г а л и н а 
Романів-
на Думич, 
у ч и т е л ь 
християн-
ської ети-
ки.
- Моє пер-
ше кохан-
ня стало 

коханням на все моє життя. 
Він є мужнім чоловіком і 
міцною опорою у моєму 
житті. А найголовніше, що я 
не помилилася у своєму 
виборі. Разом ми вже 20 
років.

Мирослава Степанівна Кулієвич, вчитель україн-
ської мови та літератури.
- Моє перше кохання, як і в більшості дітей, було в 
школі. У той час, звичайно, люблять лише очима. Цей 
хлопець був старшим, мав привабливу зовнішність, 
тому, напевно, багато дівчат зі школи були закохані в 
нього. Однак На мене він не звертав уваги, йому по-
добалися дівчата-ровесниці, а не малі дівчата, адже я 
навчалася в початкових класах.

Оксана Володи-
мирівна Іванух, 
вчитель англійсь-
кої мови.

- Перше кохання 
мені трапилось у ди-
тячому садочку. У 
старшій групі ми з 
тим хлопчиком бра-
лись  за руки, утіка-
ли від виховательки, 
збирали квіти, а ко-
ли потрібно було 
спати, втікали на 
горище. Мені здава-
лось, що це перше 
кохання.      

Андрій Ярославович Солтис, в.о. директора.
- Перше кохання завжди пов'язане зі школою, з'являється воно спонтанно. Здавалось, 
дівчина, з якою ти проводиш час на уроках, на перервах починає тебе більше цікави-
ти. Виникає бажання проводити з нею більше часу – розмовляти, прогулюватись, ти 
починаєш нею захоплюватись. Можливо, спочатку навіть не підозрюєш, що це і є пер-
ше кохання. Дівчина, про яку ти починаєш думати, здається, не відрізняється від ін-
ших, але вона стає особливою. Виникає бажання допомогти їй, турбуватись про неї. 
Але молоді роки це постійний пошук. І згодом дівчина, яка здавалося тобі найкращою, 
"губиться" серед інших. Таке воно – перше кохання, яке зароджується в школі і зали-
шається в пам'яті на все життя.   

Наталія Дмит-
рівна Богач, 
учитель біоло-
гії.
- У мене був 
сусід, називався 
Юра. Ми з ним 
бавились, він 
мене возив на 
своїй дитячій 
машині. Був до-

брий хлопчик, завжди всім ділився.



У школі-інтернаті 
відбувся тиждень, 
присвячений 96-й 
річниці подвигу геро-
їв Крут.

5 лютого вихованці 9
-А класу, під керівницт-
вом вихователя Ольги 
Дмитрівни Лущик та 
класного керівника Іри-
ни Володимирівни Сала-
махи провели виховний 
захід «Волі народної 
дзвін», приурочений 
одній із трагічних сторі-
нок історії України –
бою під Крутами.

Під звуки траурного 
дзвону вихователь роз-
почала захід словами: 

"Волі народної дзвін"
«Шлях зві-
льнення 
кожної на-
ції від по-
неволення 
густо кро-
питься кро-
в’ю вражою 
і своєю». 
29 січня 
1918 року 
увійшло в 
історію 
України як 

сторінка кривавого бою 
студентів-гімназистів з 
більшовиками на станції 
Крути під Києвом.

Захід супроводжува-
вся показом слайдів про
січневі події 1918 року. 
Вихованці, вбрані в 
український національ-
ний одяг, розповіли іс-
торію героїчної бороть-
би студентів, гімназис-
тів із більшовиками, 
декламували вірші, ви-
конали пісні. У пам'ять 
про загиблих діти запа-
лили свічки, хлопці ці-
лували українське зна-
мено, усі присутні по-
м’янули хвилиною мов-

чання героїв трагічного 
бою.

"Минуле й сьогоден-
ня…" Під музичний су-
провід відбувався показ 
фільму про теперішні 
події на 
Майдані 
Незалеж-
ності в Ки-
єві. Вихо-
ватель на-
зивала іме-
на загиб-
лих хлоп-
ців від рук 
загону 
«Беркут».

«Крутянці і молоді 
люди з Майдану віддали 
життя за кожного з нас. 
А нам залишили обов’я-
зок пам’ятати минуле, з 
вірою йти в майбутнє», 
- зазначила вихователь.

Вихованці 4-х та 5-х 
класів підготували пое-
зії про героїчних гімна-
зистів, активними чит-
цями були: Володимир 
Кожушко, Орест Кушта, 
(кер. Марта Зеновіївна 
Лозова), Вікторія Кіщак, 

(Кер. Вікторія Леонідів-
на Панчак). 

7 лютого у школі-
інтернаті відбувся ще 
один захід, приуроче-
ний бою під Крутами. 

«Крути – шлях у віч-
ність» - під такою на-
звою семикланики про-
вели бесіду-виступ для 
школярів за участю ви-
хователя Олесі Степані-
вни Пелих. Заслуговує
на увагу сценка «допит 
більшовиками раненого 
студента» у виконанні 
Івана Луцика, Андрія 
Луки, Андрія Жемели 
Андрія Іватя, Богдана 
Лучишина.

Софія Дроб'язго

На сторінці газети 
"Інтервал" у соціаль-
н і й  м е р е ж і 
"Вконтакті" (vk.com/
interval_gazeta) про-
водилось опитування. 
Нам стало цікаво, що 
найбільше читати до 
вподоби учням на 
сторінках газети. 

Так, 41% респонде-
нту подобаються усі
публікації, які з'явля-
ються на сторінках 
"Інтервал".

20,5% учням найбі-
льше подобається чита-
ти матеріали у рубриці 
"Опитування".

Трохи менше, 17,9% 
цікаво читати інтерв'ю з 
вчителями.

Про те, що відбува-
ється в школі, тобто но-
вини, найбільше подо-
бається читати 7,7% 
учням школи-інтернату.

По 5,1% учнів найбі-
льше на сторінках 
"Інтервалу" подобається 
читати "Смішинки" та 
розв'язувати кросворд.

А от лише розповіді 
про учнів подобається 
читати 2,6% учнів. Оче-
видно, якби провести 
аналогічне опитування 
серед вчителів, то цей 

пункт набрав би наба-
гато більше відсотків.

Участь в опитуванні 
взяло 39 учнів школи-
інтернату.

Що найбільше до вподоби читачам "Інтервалу"?



Ангеліна 
Домашовець

5-Б клас

Назар 
Івахів

6-А клас Марта Телівець
10 клас

Роксолана 
Думич
11 клас

Володимир 

Горбовий

8-Б клас

Вікторія 
Шупер
7 клас

Ірина 
Клебан
10 клас

Михайло Левандовський8-А клас

Роман Мидель6-А клас

Маргарита 
Казимирович

6-А клас



тика й фізкультура. Він 
займається танцями, у 
вільний час, як біль-
шість хлопчаків його 
віку, грає в комп’ютерні 
ігри. Очевидно, саме 
через це, як він розпо-
вів, у майбутньому мріє 
стати спецназівцем.

А щодо свого роман-
тичного імені та прізви-
ща, Валентин Кохан 
говорить дещо розгуб-
лено.

- Я навіть і не здога-
дувався про таке сим-
волічне поєднання сво-
го імені та прізвища, -
розповів Валентин.

Учень зізнається, що 
до того часу, поки ми з 
ним не поспілкувалися, 

Валентин - ім’я не 
дуже поширене. А 
Валентина тим паче. 
Однак у нашій школі 
працює педагог, яка 
носить це рідкісне 
ім’я -  вихователь 
Валентина Іванівна 
Рудкевич.

Мабуть, мало хто 
знає, а якщо й так, 
то, очевидно, і не 
здогадується, що в 
нашій школі-
інтернаті навчається 
доволі 
«романтичний» 
учень. Його ім’я та 
прізвище самі свід-
чать про це – Вален-
тин Кохан. Тому на-
передодні Дня Вален-
тина ми не змогли 
оминути цього факту 
увагою й вирішили 
коротенько розповіс-
ти про цього хлопця.

Навчається Валентин 
у 5-А класі. Серед його 
улюблених уроків є тру-
дове навчання, матема-

Учень з романтичними іменем та прізвищем

В.І.Рудкевич: "Найромантичнішими у школі 
були уроки математики

При зустрі-
чі з Вален-
тиною Іва-
нівною од-
разу запи-
тали її, чо-
му її на-
звали Ва-
лентиною. 
Відповідь 
проста –
це ім’я 
сподобало-
ся її мате-
рі. Однак, 
як вияви-
лося, че-
рез певний 
час це ім’я 
у всіх асо-

ціюватиметься з любо-
в’ю.

День закоханих для 
Валентини Іванівни 
також асоціюється з 
чимось романтичним.

- Уявляю його у ви-
гляді сердечок-
валентинок, - сміється 

вихователь. – У цей 
день молоді люди хо-
дять закохані – це осо-
бливо помітно на вули-
цях міста. Усе наче 
«пахне» романтикою.

Валентина Іванівна 
розповіла, що з міст, у 
яких їм довелося побу-
вати, найбільш роман-
тичним вважає Львів. І 
на це є кілька причин.

- Найперше, назва 
міста «Львів», почина-
ється з літери «л». З 
цієї літери також почи-
нається слово 
«любов». Ну, а іншою 
причиною назвати 
Львів романтичним міс-
том, є його вузенькі 
вулички, незвичайна 
архітектура. У таких 
умовах свою другу по-
ловинку знаходять ба-
гато людей. Ну, як же 
тоді Львів не вважати 
романтичним містом?! 

Цікаво, що найрома-

він навіть не 
задумувався 
над тим, що є 
таким 
«романтиком». 
Однак напере-
додні Дня за-
коханий, він 
розповів, що 
збирається по-
дарувати дів-
чатам аж 7 ва-
лентинок. Що-
правда, не зіз-
нався яким 
саме.

Роман 
Мидель

нтичнішим уроком під 
час навчання у школі 
для Валентини Іванів-
ни була математика.

- Маюуть, це можна 
пояснити тим, що я 
просто-на-просто лю-
била цей предмет, -
розмірковує вихова-
тель.

Не могли не поціка-
витись у Валентини 
Іванівни про те, чи ві-
рить вона у любов з 
першого погляду. Як 
думаєте, що вона від-
повіла? Звісно що ві-
рить. А як же по-
іншому, адже якщо ва-
лентини не віритимуть 
у любов з першого по-
гляду, то яким же тоді
Днем закоханих буде 
День святого Валенти-
на?..

Маргарита 
Казимирович



Морські свинки, 
яких подарували «просто так»

Сьогодні у руб-
риці «Хвостик» ро-
зповімо про дома-
шніх улюбленців
учителя біології  
Наталії Дмитрівни 
Богач.

У Наталії Дмитрів-
ни вдома живуть од-
разу дві морські сви-
нки – «хлопчик» Сем 
і «дівчинка» Джуль-
ка.

- Їх мені подарува-
ла колишня учениця 
нашої школи Катери-
на Плесак. Це не бу-
ло ні з нагоди яко-
гось свята, а «просто 
так»,  - з усмішкою 

на обличчі згадує 
вчитель біології.

Джульці і Семові –
півтора року.  Вони 
дуже охайні, полюб-
ляють вмиватися й 
чистити свою шерсть.

- Коли я повертаю-
ся додому, вони весе-
ло зустрічають мене –
стрибають і щось 
«говорять» на своїй 
мові, - додала Ната-
лія Дмитрівна.

У морських свинок 
є своє особливе ме-
ню. Зранку вони по-
любляють їсти  капус-
ту, на обід – овес і 
пшеницю,  а ввечері 

– яблука і буряк.
- Вони мені подо-

баються, з ними не 
нудьгуватимеш, - ро-

зповіла вчитель.

Богдан 
Петльований

Петро Іванович Яр-
мола, вчитель музики.

- У школі, у якій я на-
вчався, була дуже гарна 
дівчина. Її звали Леся. У 
неї були дуже гарні бан-
ти. За нею впадали всі 
хлопці нашого класу, і я 
не був винятком. 

Наталія Радіонівна 
Рудкевич, педагог-
організатор.

- Перше 
кохання до 
мене при-
йшло у во-
с ь м о м у 
класі. Хло-
пець, у 
якого зако-
х а л а с я , 
навчався в 

десятому. Але лише сього-
дні мені видається, що тоді
це було перше кохання, а 
на той час – лише  дружба. 
Він був розумний і краси-
вий,   не такий, як усі, осо-
бливий. Він захоплювався 
фотографією і з фотографії 
намалював мій портрет.

Коли він проходив слу-
жбу в армії, то писав мені
незвичайні листи. Вони 
були зашифровані: замість 
букв – цифри. Згадуючи 
про ці листи, я думаю, що 
кохання завжди неповтор-
не. Це так романтично!

Опитування провела Руслана Матушик

Марія Степанівна Саламаха, учитель 
світової літератури.

- Моє перше кохання було в десятому класі. 
Він був моїм однокласником. Можу сказати, що 
він був вихованим, терплячим.

Ольга Андріїв-
на Пиріг, психо-
лог.

- Вперше я за-
кохалася випадко-
во. Ми зустрілися 
біля будинку, у 
якому я жила. У 
той час я була сту-
денткою другого 
курсу, а він - чет-
вертого. Вияви-
лось, що ми сусіди. 
На другий день 
після знайомства, 
на дверній ручці, я 
знайшла записку:

"О 19.00 год 
чекаю тебе біля 
будинку". Ну, я 
здивувалася, не 
дуже хотіла йти. 
Але за 10 хвилин 
зібралась і вийшла. 
І з того часу все 
почалося: разом ми 
ходили на пари, 
разом ходили на 
прогулянки, здійс-
нювали неймовірні 
вчинки. 



Більшість  хлопців, закохуючись у 
дівчат, починають робити їм подарун-
ки, запрошувати їх в кіно і кафе, дару-
ють квіти. Варто знати, що у кожної 
дівчини є свої особливості, переваги й 
улюблені квіти. І кожна кількість кві-
тів має своє значення, тому дуже важ-
ливо вибрати саме те число, яке б ха-
рактеризувало увагу, яку хлопець 
приділяє дівчині:

Одна квітка: «Ти єдина в моєму житті». 
Три квітки: «Я готовий завжди бути з 

тобою».
П’ять квіток: «Я тебе кохаю».
Сім квіток: «Традиційний букет, що 

означає заручини, пропозицією вийти за-
між».

Дев’ять квіток: «Я хочу з тобою дру-
жити».

Важливий також і колір квітки.
Біла квітка – чесність.
Жовта – символізує початок кохання.
Рожева – кохання у самому розпалі, 

пристрасть і справжні почуття.
Синя – відданість і вірність.
Фіолетова – довіра і взаєморозуміння.
А коханій найкраще подарувати букет 

троянд.
Підготувала 

Вікторія Славопас

День закоханих має особливе значення для 
дівчат. У цей день вони хочуть виглядати яко-
мога гарніше. Тому у сьогоднішньому номері 
розповідаємо про те, як може виглядати зачіс-
ка юної панянки в День Валентина, 8 березня 
та інші святкові дні.

КРОК 1. Відокремте вер-
хню частину волосся – з
ним і будемо працювати. 
Його розділити на дві рівні 
частини.

КРОК 2. Із двох полови-
нок заплетіть звичайні коси. 

Вони повинні бути 
досить близько одна 
до одної, плетіть 
якомога ближче до 
центру, на кінцях 
кіски закріпіть рези-
нками.

  КРОК 3. Роби-
мо «серце» . Спо-
чатку одну косу 
загортаємо вгору, 
ніби огинаючи під-
ставу коси. І пове-
ртаємо кінець коси
в центр. Закріплю-
ємо косу шпильками або «невидимками» (кому як 
зручно).

КРОК 4. Потім роби-
мо те ж саме з іншо-
го боку. Знову сте-
жимо за симетрією –
це важливо! Між 
собою кіски скріп-
л ю є м о  « н е в и -
димками» і кінці хо-

ваємо у вільно спадаюче волосся.
Таке «сердечко» можна зробити з усього волосся, 

а не тільки з верхнього, але це вже буде зачіска.

Підготувала 
Юлія Кошіль

Якого кольору і 
скільки квітів 

дарувати

Романтична 
косичка 

«Сердечко»


