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Поважайте та цінуйте ветеранів, які
боролися за наше світле майбутнє!

Напередодні вели-
кого свята - День
Перемоги  учні 21
групи відвідали
двох ветеранів: Ру-
косуєва Миколу
Дмитровича й Щер-
бацького Володи-
мира Мойсейовича.

Рукосуєв Микола Дмитрович був учасником Вели-
кої Вітчизняної війни, у віці 17 років його забрали
навчатись на радіста, а в 18 він вже безпосередньо
пішов на фронт. Микола Дмитрович дійшов до
самого Берліна (на стіні Рейхстагу залишив па-
м'ять про себе), прожив у Німеччині декілька ро-
ків, після чого переїхав до Сибіру. З 2002 року
проживає у Славутичі.

 Щербацький Володимир Мойсейович, будучи ра-
дистом, пройшов шляхами війни аж до самої
Австрії, де зустрів перемогу. Онук, названий на
його честь, написав історію життя та перемоги
свого діда. Ці відвідування справили на ліцеїстів
позитивне враження, вони дізналися багато чого
нового про війну.

Поважайте та ці-
нуйте ветеранів,
які боролися за на-
ше світле майбут-
нє!

Петренко Яна



Вітаємо ученицю 31 групи Черняк Валерію за ак-
тивну участь у Всеукраїнському конкурсі для шко-
лярів «Вода – основа життя»

Річечко моя, пробач мені!
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Відбувалося це в невеликому селі, яке поступово все більше
й більше розросталося, ставало схожим на справжнє місто.
Сюди емігрували тисячі людей зі справжніх, тобто великих
міст заради можливості працевлаштування та матеріального
збагачення. Відкривалися величезні фабрики та заводу, піс-
ля погляду на яких усі затамовували подих.  Та й діти поча-
ли бавитися по-новому. Замість допомоги на городі вдають
із себе малих журналістів, водіїв автобусів, тролейбусів та
інших транспортних засобів, будівельників, письменників та
стюардес. Малі думали більше про таких, як вони, аніж про

природу, яка оточувала їх, захищала, надавали всі можливі засоби для існування.

Настала літня пора. Час дитячих канікул, а разом із тим і щирих посмішок та яскравих вог-
ників у очах, що висвітлювали щастя.  Навкруги весело дріботять своїми крильцями мете-
лики, квітковий цвіт пишно буяє, сонечко радо ділиться своєю живучою енергією та, зви-
чайно ж, річечка поволі погойдується в невеликих хвильках. Так тепло й радісно на душі!
Немов під час розпродажу, скупчилася величенька група дітлахів біля річки, своєї вірної
годувальниці. Звідусюди долинав сміх.

Маринка та Петро – рідні брат і сестра. Маринка менша за Петра всього на два рочки, але
Петро, бачачи величезну різницю, завжди виступає лідером. Через це Марина завжди ка-
ртала долю за те, що не народилася першою. Іноді їй подобалося бути меншою, адже во-
на могла будь-коли заховатися за свого кремезного, стрункого брата. Оскільки батьки на-
казували не відпускати Маринку з поля зору ні на мить, дівчина була змушена грати в
компанії Петра (а він був головою «банди»), в якій вона була єдиною дівчиною.

Вони взяли з собою різних смаколиків та попрямували до річки. Стояв теплий, але прохо-
лодний день. Усі діти бавилися у воді, а батьки з безпечної відстані невпинно спостеріга-
ли за ними. Лише один самотній чоловік сидів на берегу річки, дивився кудись в одну точ-
ку, витикав свого носа тільки тоді,коли лузав насіння, а шкаралупу викидав прямо в річку.
Волосся Петра стало дибки. Він  роздратованим швидким кроком наблизився до чоловіка
та вигукнув:

- Агов! Що ти робиш?

- Лузаю насіння,- спокійним тоном відповів чоловік, ніби не відчув злості в голосі хлопця.

- Тут…не можна. Це ж…річка, - Петро ледве зміг підібрати слова.

- Ти за шкаралупу? Чому не можна? Усі так роблять! Може, ви зараз і не помічаєте цього,
але згодом зрозумієте, що в цьому немає нічого поганого. Річка – жива істота. А ви не
знали? Вона теж хоче їсти! Її можна годувати, чим завгодно. Ха-ха.

- Ні, такого не можу бути!

- Не може? Федоре, підійди, будь ласка. Діти кажуть, що не можна нічого кидати в річку!
Ха-ха.

- Але ми не це хотіли сказати. Ми лише подумали…- розгублено бурмотав собі під нас
Петро.

- Без їжі річка гине, тобто висихає. Усі це знають! Вам що, батьки нічого не розказували?
Такий великий, і не знаєш!- утрутився в розмову Федір. Останнє речення адресував на-
самперед Петрові, адже він був найстаршим і найвищим із банди, до того ж її
«головою».

Ніхто не відповідав. Усі допитливо споглядали на Петра. «Що він скаже?»- від цього за-
лежала доля усіх. Але він мовчав, потупивши погляд у землю.

«Усі це знають! Чому тоді нам нічого не розповіли? Так соромно! Ні, батькам не треба
розказувати! Будуть сміятися!» - думав Петро.

Федір  підвів долоню до Петра, на якій виднілась яскрава маленька обгортка. Хлопець
схвильовано забрав пакетик. Федір, поки Петро відвернувся до своїх, підморгнув товари-
шу.

- У вас є ручка? – запитав хлопець.

- Ручка? Є. У нас все є! Хе-хе. Що, надумався писати привітання до річки? Хе-хе.

Петро не відповів. На обгортці він написав кілька рядків: «Річечко моя, пробач мені, якщо
я помиляюся! Я тобі не хочу нашкодити!» Кілька сльозинок пробігло по обличчю хлопця,
але він механічно витер їх, доки ніхто не запримітив. Через секунду-дві обгортка вже на-
магалася наздогнати хвилі…

Це була Федорова помста. Коли він був маленький, дорослі украй засмітили річку, яка
згодом перетворилася на звичайнісіньке звалище. Тяжка образа надовго засіла в дитя-
чому серці. А діти тим часом щоденно годували річку різними недоїдками…

***

Через десять років у Петра вже була власна родина. Так, він залишився жити у своєму
рідному містечку, але його світогляд, мрії та бажання кардинально змінилися. Він, дружи-
на та двоє діточок. Хлопець і дівчинка. Дівчинка була на два рочки менша за брата, на-
звали Маринкою. Ввечері Петро увімкнув телевізора, ішла трансляція нового кіно. Нев-
довзі, коли Петро зумів зрозуміти його суть, картинка змінилася. «Надзвичайні новини» -
майоріло на екрані. Телеведучий швидко проговорив: «Просимо вибачення за тимчасові
незручності. Сенсація. У місті Н. дефіцит води. Через перетворення річки на сміттєзвали-
ще робота фабрик та заводів тимчасово припинена. Усі, хто хоче долучитися до акції
«Врятуй річку – врятуй світ», звертайтеся за телефоном, який бачите на екрані».

Наступного ранку Петро з сім`єю долучився до цієї акції. Річку й годі було впізнати! Бажа-
ючих звільнити річку від сміття виявилося небагато. «Не ми смітили, не нам і прибира-
ти»,- виправдовувалися місцеві мешканці. За дві години зуміли прибрати доволі багато
сміття, але не стільки, скільки хотілося. Позаду почулися знайомі голоси. Петро оглянув-
ся – побачив усіх своїх товаришів з дитинства. «Разом засмічували, разом і прибирати-
мемо»,- подумав він. Через хвилину впала в око знайома до болю обгортка, що так зло-
радно блистіла на сонці. Петро прожогом підняв її. «Річечко моя, пробач мені, якщо я по-
миляюся! Я тобі не хочу нашкодити!» - попливли у пам`яті знайомі слова. Защеміло сер-
це…

А тим часом робота кипіла.
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національному українському
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українського народу.
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