
У грудні минулого ро-
ку учні нашої школи, які 
є членами гуртка ЮДП 
(юні друзі прикордонни-
ків), під керівництвом 
Наталі Радіонівни Рудке-
вич поїхали на прикор-
донну заставу імені Фе-
дора Моріна.

Біля  входу їх зустрів 
один з прикордонників, 
який і проводив екскурсію 
для наших юних прикор-
донників. Для початку він 
показав їм прикордонну 

полосу, по якій школярі 
пройшлися. Протягом про-
гулянки їм на очі натрапив 
військовий собака, який 
стежив за порядком. Після 
нього не менш цікавою бу-
ла підземна схованка при-
кордонників, у яку так і 
хотілося заглянути. Після 
прогулянки по полосі, учні 
зайшли в будівлю застави, 
у якій побачили музей дру-
гої світової війни, де мали 
змогу потримати справжній 

Посада мера є дуже 
складною роботою. Але 
при ній є можливість тріш-
ки покращити життя свого 
міста. От нам стало цікаво, 
що наші учні зробили б, 
якби обіймали посаду ме-
ра.

Олександр (5-Б) – Я 
хотів би бути мером. І якби я 
ним був, то знизив би ціни на 

усі продукти.
Володя (6 кл.) – Якби 

мені випала така нагода, то я 

б замість усіх старих буді-
вель побудував нові багато-
поверхівки.

Василь (8-А) – Я не 
хочу бути мером, бо це ве-
льми клопітка робота.

Іван (8-А) – Якби я був 
мером, то я б зробив усі ву-
лиці чистими.

Богдана (5-А) – Я не 

хотіла би бути мером, бо ця 
робота не цікава.

Що ж, більшість респон-
дентів зробили б корисні речі 
для нашого міста. Але це не 
так легко, як здається.

Михайло 
Левандовський

Поїздка на 
заставу Моріна



п р и к о р д о н н и к а м 
сподобався макет 
кордону, у якому 
також було видно 
майже всю Раву-
Руську. По закінчен-

кулемет, спортзал, у якому 
прикордонники підтримували 
свою фізичну форму, конфе-
ренс-зал, де проводяться ми-
рні переговори з іноземними
гостями. Але найбільше юним 

Поїздка на заставу Моріна

14 лютого наша школа 
провела свій навчальний 
день особливо. Запитаєте, 
чому? А тому, що цей день 
був присвячений англійській 
мові. Усі віталися, бажали 
хорошого дня, освідчувалися 
в коханні лише 
на англійській. 
Учні 5-х-11-х 
класів підготу-
вали плакати 
до дня Вален-
тина, і, звичай-
но, усі охочі 
мали можли-
вість подарува-
ти «вален-
тинку».

Святкування 
дня закоханих 
прийшло до 
нас з Європи 
не так давно і стало вже тра-
диційним. І це не дивно –  
настає той час, коли людина 
закохується. Кожна країна 

має свої традиції 
святкування дня 
св. Валентина. На 
урочистому концер-
ті учні 10 класу па-
рами в національ-
них костюмах  пре-

зентували Англію, Німеччину, 
Росію, Україну на їхній рідній 
мові. Ознайомили присутніх 
із  традиціями та обрядами 

святкування дня закоханих. 
На завершення свята було 
проведене караоке, із задо-
воленням учасники разом з 
глядачами  продемонструва-
ли свої вокальні здібності, 
виконуючи українські народ-
ні пісні про кохання.

Н.Р.Рудкевич,
педагог-організатор

ню екскурсії учні сіли в авто-
бус і по дорозі до школи ді-
лилися своїми враженнями 
щодо побаченого.

Екскурсія вдаласья на сла-
ву, що було помітно по об-
личчях учнів. 

Михайло 
Левандовський



фактор іншої школи?
- Ні, у всіх школах я почу-

ваюся спокійно, не напружу-
юся, тому що всі мої думки
скеровані на повторення ма-
теріалу.

- Чи в тебе якесь хобі?
- Хобі у мене немає, але я 

дуже люблю спати.
- Я знаю, що ти хочеш 

стати лікарем?
- Так, у майбутньому я 

планую стати лікарем, через 
те зараз я старанно вивчаю 

хімію, біологію та 
укр.мову.
- Чи лікувала ти вже 
когось і чи робила ти 
комусь уколи?
- Ні, я ще нікого не лі-
кувала і нікого не коло-
ла. Здебільшого лікую 
себе сама, також часто 
приймаю уколи, адже, 
як усі люди,  сама хво-
рію.
- Як ти відпочиваєш 
після олімпіади?

- Насамперед я гуляю з 
друзями, багато сплю і сиджу 
в інтернеті, переважно 
“вконтакті”.

Світлана Мазур 

- У якому класі ти впе-
рше пішла на олімпіаду і 
з якого предмету?

- Першою для мене була 
українська мова в 7 кл.

- Чи не було страшно, 
а найголовніше чи не бу-
ло тобі важко?

- Так, уперше я була 
трохи перелякана, але мене 
сильно готували, я вивчила 
певний матеріал для успіш-
ного написання олімпіади.

- Які ти можеш дати 
рекомендації для тих, хто 
вперше піде на олімпіаду?

- Насамперед не потрібно 
хвилюватися, швидше при-
йти , щоб сісти за останню 
парту, бажано біля стіни. Та-
кож можна познайомитися з 
іншими учасниками, тому що 
вони можуть допомогти тобі, 
а ти — їм.

- Як ти проводиш свій 
день перед олімпіадою?

- Я беру участь уже не 

перший рік, через те мені не 
страшно. Зазвичай, сплю 
спокійно (сміється), адже ми 
йдемо для кількості. Але зав-
жди потрібно прагнути  пере-
могти, хоч не все під силу.

- Чи впливає на тебе 

Сьогодні у рубриці роз-
мова з ученицею 9-Б кла-
су, учасницею багатьох 
олімпіад, Іриною Клебан.

- Я знаю, що ти брала 
участь в олімпіадах цього 
року, а в яких саме?

- Так, я брала участь у 
олімпіаді з математики, укр.. 
мови та літератури, фізики, 
хімії, географії, біології, інфо-
рматики.

- Чи це був перший рік?
- Ні, в олімпіадах я брала 

участь уже 3 роки.
- Із яких предметів тобі 

було найлегше, а з яких 
найважче, і чому?

- Найбільш складно було 
писати фізику тому, що я не 
могла виконати два завдан-
ня, бо не пригадала до них 
формул. Усі решту предмети 
були легші.

- Чи носила ти з собою 
якісь шпаргалки?

- Так, я мала шпаргалку 
на хімію й атлас з географії, 
але не на 
кожній олім-
піаді вдаєть-
ся списати.

- Чи була 
ти чимось 
здивована 
на якійсь із 
олімпіад? 

- Так, я 
була дуже 
з д и в о в а н а 
коли писала 
олімпіаду з 
української мови тому, що 
нам дали лише 1,5 год. на 
виконання завдань, коли за-
звичай було 2 год., але потім 
нам додали ще 30 хв., і  це 
було дуже добре.

АНКЕТА
Улюблений колір: синій, світло-фіолетовий, зелений.
Улюблена музика: саунтреки з фільмів.
Улюблений фільм: мюзкл «Ромео і Джульєта».
Знак зодіаку: Терези, тигр.
Народилася: 03.10.1998р.
Домашні улюбленці: собачка Чаллі.
Найбільше цінує у людях: вірність.
Найважливіші речі у житті: родина, друзі.
Улюблені квіти: айстралерії, троянди.
Найкращий подарунок: невеличкий іграшковий слоник.
Мрія: поїхати в Італію до родичів.



У цьому номері ми публі-
куємо розмову з вчителем 
математики Миколою Івано-
вичем Басаєм.

–  Чи відчуваєте Ви риси 
характеру від Юлія Цезаря?

– Знаю, що мене порівнюють 
із цим історичним персонажем, 
тому це запитання не є для мене 
несподіваним. Найбільше що 
нас поєднує, це те, що Юлій 
Цезар часто вирушав в походи, 
а я часто вирушаю в дорогу за 
маршрутом Рава-Руська – Львів 
– Моршин.

– Мені відомо, що ви ро-
дом з Моршина, але вже ба-
гато років працюєте в інтер-
наті. Чи не важко вам постій-
но їздити з Рави до Морши-
на?

– З Рави-Руської до Моршина 
їздити не складно, адже я їду на 
курорт. А хто не любить їздити 
на курорт? Це жарт, а якщо сер-
йозно, то в зимовий період тріш-
ки складно, адже холодно і не-
зручно. Але скільки тієї зими? У 
цілому, я їздити люблю, у дорозі 
можна почитати газету, зустріти 
цікавих людей чи просто відпо-
чити, подумати. Одним словом, 
у дорозі сумно не буває.

– Чи була у вас за стільки 
років можливість по ближче 
додому? Чому ви залиши-
лись в інтернаті?

– Ще з початку 80-х років я 
робив декілька спроб змінити 
місце роботи. Мені пропонували 
тимчасову роботу або з непов-
ним навантаженням. Я не пого-
дився. А згодом я привик до 
життя і роботи в інтернаті. Тут 
тоді було багато веселих і ціка-
вих заходів, які організовували 
як і учнівський, так і педагогіч-
ний колективи. Хоча і тоді бага-
то учнів не любили математики, 
були й такі, які майже щодня 
приходили на додаткові заняття 

чи просто поговорити. Я з голо-
вою поринув в інтернатське 
життя, це мені подобалося, так, 
що  більше спроб змінити місце 
праці я не робив. І зараз не 
шкодую про це.

– Чи не відчували Ви себе 
чужим у школі? Чому?

- Із відповіді на попереднє 
запитання можна зрозуміти, що 
ні, не відчував. Напевно, я від-
чував себе повноправним чле-
ном великої інтернатської сім’ї, 
яка складається з учнів, педаго-
гів й інших працівників школи. І 
зараз є багато колег по роботі, 
колишніх випускників, яких я 
дуже поважаю, ціную, і таке ж 
ставлення відчуваю до себе.

– Виходячи з вашого бага-
торічного досвіду,  у якому 
класі навчати дітей найваж-
че, а в якому найлегше?

- У моєму розумінні ідеаль-
ний клас, в якому є хоча б 5-6 
учнів, які знають і люблять ма-
тематику, а інші старанно пра-
цюють на рівні своїх можливос-
тей. Особливо приємно, якщо 
серед цих старанних учнів є 
хлопці.

Найважче працювати в класі, 
де є декілька учнів (на жаль, 

найчастіше це хлопці), яких аб-
солютно не цікавить навчання і 
які роблять майже все можливе, 
щоб зірвати навчальний процес.

– Кого ви з математиків 
вважаєте найвизначнішим? 
Чому?

- Я назву лише прізвища тих 
математиків, які зустрічаються в 
шкільному курсі математики. Це 
Піфагор, Гаус, Вієт, Декарт. Пер-
шим я назвав Піфагора, бо він 
був і математиком, і філософом, 
і спортсменом, тобто всесторон-
ньо розвинутою особистістю.

– Чи любите ви футбол, і 
яка команда вам подобаєть-
ся?

-  Так, я люблю футбол. І не 
лише тому, що там використову-
ються геометричні фігури, а то-
му, що футбол – це рух, а рух –
це життя. Правда, сучасний фу-
тбол мені подобається все мен-
ше, бо поступово на перше міс-
це в ньому виходять гроші.

– Чи сумуєте ви за рідни-
ми?

- Як і на початку моєї педаго-
гічної діяльності, зараз весь мій 
день (до 19 год., а інколи, і до 
21.00) заповнений роботою, 
додатковими заняттями, спілку-
ванням з учнями, тому часу, 
щоб сумувати, не залишається. 
Та й тиждень минає дуже швид-
ко. І знову в дорогу за звичай-
ним маршрутом. 

– Яке свято для вас є 
найулюбленішим?

-  Звичайно, що це свято 
Миколая, день моїх іменин. Ду-
же люблю робити подарунки 
близьким і рідним, особливо 
дітям.

А ще, як і усі, хто пов’язаний 
зі школою, люблю свято остан-
нього дзвоника.

Руслана Матушик



Справжнє імя Кріштіану 
Роналду Дос Сантос Авейру. 
Народився він 5 лютого 
1985р. у Фунедаш Мадейра 
Португалія. Його ріст 186 
см, вага 84кг. Роналду грає 
на позиції лівий півзахис-
ник, нападаючий. Грає за 
клуб Реал Мадрид (Іспанія) 
під номером 7. На початку 
кар’єри грав за клуб Спор-
тинг. Він був четвертим си-
ном у сімї після старшого 
брата Угу (родився 1975р) й 
двох сестер Ельмі (1974) 
Ліліани  Каті (родилась 19-
76) 

Ліліана Катя - співачка, 
Виступала в Португалії під 
назвою “RONALDA” . Роналдо 
перейшов у Манчестер Юнай-

Кріштіано Роналду

тед в 2002-2003 р. грав до 
2009р. Його купили за 12,24 
млн фунтів. Роналдо попро-
сив у тренера номер 28 під 

яким він грав у Спортин-
гу . Але Фергюсон сказав 
що Роналдо буде грати під 
номером 7. В сезоні 2005-
2006 р. Роналдо виграв 
приз найкращому молодо-
му футболісту року по ве-
рсії FIFPro. Роналду пе-
рейшов в Реал за 93,4 млн 
євро. У сезоні 2011-2012 
Реал виграв Прімеру. Ро-
налдо зіграв за Португа-
лію 101 матч, забив 38 
голів, 57 перемог, 26 нічі-
їх, 18 поразок.
Роналдо один раз виграв  
Золотий м’яч, а його кон-

курент Мессі виграв 4 Золо-
тих м’ячів.

Максим Комарець

«Наруто» – це мульт-
фільм японського вироб-
ництва, головним героєм 
якого є хлопець на ім’я 
Наруто.

Батько головного героя 
(Мінато) був головним у се-
лищі, схованому у листі – 4-м 
хокаге. Але він загинув, за-
хищаючи те селище від жах-

ливого демона Лиса. 
Справжнім ім’ям монст-
ра є К’юбі. Батьки На-
руто померли через те, 
що запечатали у свого 
сина силу цього демо-
на. Найкращими дру-
зями Наруто є Саске, 
Сакура, Сай, Судака 
Гаара. Його ворогами 
були Мадара, Сасорі, 
Дейдара та інші.
В Саске був братом 
Ітачі, який був на боці 
зла. Ітачі запхав Нару-
то в рот ворону. У во-
рони в оці була сильна 
техніка, що перетво-
рювала будь-яку техні-

ку на добру. Але Мадара вос-
кресив усіх мертвих людей.
Та Саске вбив свого брата 
Ітачі. Мертвий Ітачі напав на 
Наруто. Але з Наруто з рота 
вилізла ворона, і перетвори-
ла Ітачі на доброго. Наруто 
має контроль над Кюбі. Його 
навчив Восьмихвостий Кілер-
Бі. Вони пішли на війну з ши-

нобі. Шинобі – це воїни, які 
захищають свої селища. Пейн 
– це команда Нагато. Вона 
складається  з семи мертвих 
людей. Нагато створив її, аби 
помститися всім за свій біль. 
Та Наруто їх убив. Але зго-
дом ті воскресли. Саске пі-
шов із рідного селища і зра-
див його, навчаючись різних 
технік в Орочимару. Та коли 
той навчив хлопця, він убив 
свого учителя. Та після того 
він створив свою команду. 
Потім мультфільм «Наруто» 
називали «Урагані Хроніки». 
Саске був з Мадарою. Та  
Наруто знайшов їх обох і 
вбив Мадару. Учителями  го-
ловного героя були Какаші 
Хатаке, капітан Ямато, Джи-
рая та Кілер-Бі. 

Щоб перемогти війну про-
ти Мадари, всі країни об’єд-
налися заради Наруто. І виб-
рали капітана  Судаку Гаару.   

Тарас Романишин

Мультик про хлопчика Наруто



Ще давні японці -
імператори, вельможі 
- густо вкривали свої 
обличчя борошном із 
пшениці або рису, 
надаючи їм білого 
мертвотного кольору.

Це вважалося си-
мволом величності і
навіть божественності.

Наприкінці 17 ст. пудру 
винайшли і в Європі. Вона 
подобалася леді та джентль-
менам, бо робила їхні облич-
ч я  і  р у к и  п о -
аристократичному блідими.

Щедро пудрячи носи і що-
ки, вони не знали, яку шкоду 
завдають своєму здоров’ю. 

Мабуть, 
найбільший 
і найвідомі-
ший клуб 
Європи. 
Недарма ж 
«Реал» бу-
ло названо 

ФІФА найкращим футбольним 
клубом ХХ ст.

Він заснований у 1902 р., 
а в 1920-му отримав титул 
королівського, що іспанською 
звучить «Реал». Відтоті цю 
команду зі столиці Іспанії на-
зивають не інакше, як 
«Королівський клуб». І свою 
назву мадридці виправдову-
ють сповна. «Реал» є  клубом 
із найбільшим у світі бюдже-
том, що відбивається на його 
трансферній політиці: він ку-

пує знаменитих і сильних фу-
тболістів, не беручи до уваги
гігантські суми, які за них 
просять.

«Реал» грає на одному із 
найбільших і найшикарніших 
стадіонів світу «Сантьягу Бер-
набеу», названому на честь 
людини, яка зробила величе-
зний внесок у його розвиток.
Кольори клубу в різний час 
захищали такі футболісти, як 
Девід Бекхем, Рауль Гонса-
лес, Зінедін Зідан, Фернандо 
Йєрро, Фабіо Каннаваро, Фе-
ренц Пушкаш, Крістіану Рона-
лду, Альфредо ді Стефано,
Давор Шукер, Луїс Енріке і 
багато інших.

Мадридський «Реал» 9 
разів вигравав Лігу Чемпіонів 

Справа в тому, що 
придворні лікарі (і 
косметологи за сумі-
сництвом) додавали 
до пудри миш’як, 
щоб не злипалася й 
рівніше лягала. Мо-
лоді панянки стали 
помирати одна за 

одною, і тоді пудру заборо-
нили.

До 19 ст. її дозволяли ви-
користовувати тільки акто-
рам, причому в дуже обме-
женій кількості.

Нарешті, у 1880 році ви-
найшли "несмертельну" пуд-
ру, яку модники і модниці 
активно залучили до свого 
"арсеналу".

(1956-1960, 1966, 1998, 20-
00, 2002), що є абсолютним 
рекордом цього турніру. Пе-
ршим в Іспанії Королівський
клуб ставав 31 раз, що теж є 
рекордом на національному 
рівні. Крім того, за всю істо-
рію «Реал» жодного разу не 
залишав найвищий іспансь-
кий дивізіон. серед інших 
трофеїв – Суперкубок УЄФА 
(2002), міжконтинентальний 
кубок (1960, 1988, 2002), 
Кубок УЄФА (1985 і 1986), 
Кубок Іспанії – 18 разів, Су-
перкубок Іспанії – 8.

Жоден клуб у всьому сві-
ті не може похвалитися та-
кою кількістю завойованих 
призів!

Роман Мидель

Учень відповів на відмінно. 
Вчитель попросив щоденник.
— Я забув удома, — відповів 
хлопчик.
— В і з ь м и  м і й !  —

запропонував  сус ід 
по парті.

* * *
— Як це так виходить, Пет-
рику, — запитує вчитель-
ка, — що вся рука в тебе 
брудна, а два пальці чисті?
— А я сьогодні навчився сви-
стіти.

* * *
Бабуся каже своїй онуці:
— Будь чемною, слухняною, 
бо прийде вовк і з’їсть тебе, 
як Червону шапочку...
— Знаю, знаю! Але він спер-
шу з’їв бабусю...

Королівський клуб

Пудра


