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«ДЛЯ НАС У РІДНІМ КРАЮ НАВІТЬ ДИМ
СОЛОДКИЙ ТА КОХАНИЙ…» (Л.Українка).

Моє рідне місто, неповторний краю,
Серцем своїм пісню я тобі співаю.
Я у цьому місті плачу і сміюся,
Я тобі в любові, місто, зізнаюся.
Бо тебе, Славутиче, не любить несила,
Тут своє кохання я колись зустріла.
Тут стрічаю весни, тут цвіте калина,
Тут мене окрилює пісня солов'їна.
Тут вся моя доля як на рушникові,
Тут співала діткам пісні колискові.
І не одну весну в місті, що люблю я,
Про літа нагадує сивая зозуля.
Все оте щасливе, чим живе людина,
В тобі, рідне місто, на землі єдине.

Л. Кошель

Батьківщину, як і батьків, не обирають. Тут ми робимо свої перші кроки,
зростаємо, мужніємо, набираємося знань і життєвого досвіду. І там, де ми живемо,
здається, найкраще, наймиліше серцю. Все для нас тут прекрасне, і дим не такий
гіркий, і на радіацію не зважаємо. Тут ми знаємо кожне деревце і кущик на подвір'ї,
стежинки в лісі, чуємо співи птахів, які щовесни повертаються з далеких країв, за
десятки тисяч кілометрів, до своїх гнізд. Мабуть, тут їм теж найкраще.

У Славутичі – мій дім, моя вулиця. Все мені тут близьке, найкраще і
найдорожче. І, звичайно ж, я люблю ЗОСю, цей найкращий фестиваль світу, який
проходить у нашому рідному місті.

ЗОСе наша люба!
ЗОСе наша мила!
Ти прийшла в Славутич
В пору золоту.
Завжди ми чекаєм,
З святом вас вітаєм,
Зичим усім щастя, миру, доброти.

Наталія Кальчева , 43 гр.



ЗАПРОШУЄМО НА ЗАОЧНУ ЕКСКУРСІЮ ПО РІДНОМУ МІСТУ В РІЗНІ ПОРИ РОКУ

Славутич – символ безмежності часу. Своєю появою він зв'язав
вікову традицію людей – завжди об'єднуватись у біді. І назавжди він
залишиться не знаком Чорнобильської біди, а символом мужності,
символом єднання і дружби народів. Славутич – це приклад того, що
люди можуть зробити, коли їх об’єднує впевненість у завтрашньому
дні.

Напевне, у кожного
міста, як і в людини, своя
доля. Доля ж мого рідного

міста – особлива. Гірко це усвідомлювати, але ж , коли б не ота
жахлива квітнева ніч 1986-го не було б сьогодні на карті мого
Славутича. Я хочу Вам розповісти про Славутич – місто, відоме в
усьому світі, але по-справжньому його поки що знають мало. Воно
збудоване після Чорнобильської катастрофи представниками восьми
держав колишнього Радянського Союзу, своєю архітектурою, своїм
виглядом і складом воно ще тоді сягнуло в ХХI століття.

Ми з Вами на головній площі міста, що має назву Центральна.
Тут проходять усі суспільно-художні заходи: загальноміські свята,
концерти, фестивалі, День пам'яті Чорнобильської трагедії.

Людина не може жити без мрії, без надії. Ось так і місто. Із
сьогодення воно дивиться у завтрашнє через справи, через мрії і
сподівання всіх мешканців. Нам випала щаслива можливість – жити
на межі двох тисячоліть. І я вірю, що в історії нашої країни, і в
історії нашого міста всі зміни відбуватимуться тільки на краще. І
заради цього потрібно жити, вчитися, працювати.

В 2000 році було відкрито ліцей. У цьому році
тут навчається 274 учні за такими профілями:

 гуманітарний;
 математичний;
 природничий;
 економічний.

Дитяча школа мистецтв , в якій навчається
талановита молодь Славутича

Засніжений стадіон

Талліннський ФОК. Один із спортивних
споруд, де тренується спортивна гордість
Славутича

Гіди:
Ілона Шкрябун, 41гр.
Олександра Тарнавська,41гр.
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Уміння позитивно мислити
Хроніка

Вересень 2003 рік

В.П. Удовиченко, міський голова, на запитання: «Всі кажуть, що ця ЗОСя остання, чи так це?», відповів:
- Я особисто не вірю і не повірю. З наступного року ЗОСя переходить до свят державного статусу.

Золота осінь Славутича! Скоро знову на нашому майдані збереться багато молоді. Вже 13 років
поспіль ми святкуємо ЗОСю… Свято дітей… У кожного є свої традиції святкування ЗОСі. Хтось прийде на площу заради
того, щоб подивитися концерт, хтось планує провести цей день в колі друзів за одією-другою пляшкою «соку», а хтось
чекає взагалі чогось нового. Багато хто зробив особистий внесок у святкування фестивалю. Незабаром вони будуть з
гордістю дивитись на результат своєї роботи. Ми взяли інтерв'ю в громадян міста, представників різних поколінь:

Питання:
1. Чим для вас є ЗОСя?
2. З чим асоціюється?
3. Чого чекаєш від цієї ЗОСі?
4. Ваш особистий вклад у це свято?
5. Як ви плануєте зустріти або провести ЗОСю?

ЛАРИСА ВОЛОДИМИРІВНА РИБАКОВА, керівник
«Гімназії вихідного дня»
1. Взагалі, хочеться, щоб у місті було все добре… Щоб було
якомога більше свят… ЗОСЯ для мене, в першу чергу, це
СВЯТО! Воно дуже потрібно для сучасної молоді та
маленьких дітей… адже, не потрібно забувати, що це свято
преси та талантів наших дітей, змагання між ними… А для
мене особисто… все в місті оживає, все стає якимось
радісним. І на душі приємно
2. У мене найбільша асоціація з «руками»…. БРАТАННЯ,
здається, це називається. А ще з дітьми, звичайно! Дуже
втішають таланти дітей, репортерів, що приїжджають…
3. Ой, навіть не знаю (задумалась). В цьому році «Гімназія
вихідного дня» починає свою роботу за новим проектом, саме
під час ЗОСі…. Дуже скучила за дівчатами…. Цього, мабуть, і
чекаю.
5. Зустрітися з дівчатами… Хочеться побачити їх нарешті
після літа, побачити знайомі і вже, мабуть, рідні обличчя…. Ще
новенькі будуть…. Зустрінемо ЗОСю разом.

ЖОВТУН АННА, керівник проекту «Молодіжний центр
зайнятості»
1. Для мене ЗОСя - це як другий день народження міста. Та
це свято продовжується аж 3 дні!!! Дуже цікаво подивитися на
те, що придумають організатори. Взагалі дуже вдячна їм за
те, що вже вкотре проводять це свято, адже це так важливо
для нашої молоді та дітей взагалі!
2. Асоціація з чимось молодим,…. світлим,… щасливим,….
Радісним,… з дитинством,… взагалі, багато асоціацій…. А ще
мої родичі завжди приїжджають на ЗОСю!!!
3. Чекаю несподіванки! Чогось нового, приємного
відпочинку, можливо якихось знайомст до речі, дуже б
хотілося зустрітись із однокласниками, адже так давно не
бачились!
4. В цьому році особистого вкладу, на жаль, немає, але ідеї
є… Сподіваюсь, що в наступному році нам удасться втілити їх
в реальне життя.

5. Дуже хочу подивитися на концерт!!! Мабуть, хтось
приїде…. Насолодитись феєрверком… А ще, якщо буде, то
відвідати якісь конференції чи тренінги.

ІНТЕРВ’Ю З ПРЕДСТАВНИКАМИ МОЛОДІЖНОЇ РАДИ
НОВОГО СКЛИКАННЯ
1. Це день, коли можна погуляти, відпочити від школи, до
якої ще ніяк не звикнеш, забути про все погане…. Подивитись
на концерт!
2. З маленькими дітками… з великою кількістю людей, що
приїжджають з інших міст.
3. Чекаємо чогось нового…. Наприклад якихось конкурсів чи
змагань між дітьми та дорослими….
4. Поки що не зробили ніякого вкладу в це свято…
5. Добре погуляти, відмітити, зустріти старих друзів, знайти
нових….)))

ОСІНСЬКА ОЛЬГА, СТУДЕНТКА 5-ГО КУРСУ
1. По-перше, це свято! Змога зустрітися з друзями, нові
знайомства, цікаве спілкування з гостями міста…
2. Музика…. Феєрверк обов’язково … перегляд цікавої
інформації…
3. Ой, навіть не знаю чого і чекати… Мабуть, приїзду друзів
з Києва…
4. Дуже хотілося б взяти участь в організації ЗОСі, а вклад….
Ну, я не буду нікому заважати і смітити!
5. І зустріну і проведу ЗОСю в колі друзів… Це весело…. І
приємно)))

ВЕРЕЩАГІН ВАДИМ, ПРАЦІВНИК
СОЦІАЛЬНО_ПСИХОЛОГІЧНОГО ЦЕНТРУ
1. ЗОСя для мене – це головний біль… Багато
організаційних питань… Зараз ще «Молодіжна рада», багато
обов’язків… - це мінуси…. А щодо позитивних рис, це, все ж
таки свято і нові знайомства з молоддю міста…

3. Надіюсь на найкраще, що все буде добре… Що
сформується активна «Молодіжна рада», що буде цікавий
концерт…

МИ,ЖИТЕЛІ СВОГО МІСТА, вже вкотре святкуємо ЗОСю, а відповіді на питання такі різні… В чому ж справа?
Можливо, в тому,що всі, кого опитували, різні за віком, за фахом? Але факт,що всі з нетерпінням чекають

цього свята. Тому бажаємо всім гарних вихідних!
Із жителями міста спілкувалися
Валерія Агєєва, 41 гр.
Наталія Кальчева, 41 гр.
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ЗОСЯ ОЧИМА МАЙБУТНІХ ЕКОЛОГІВ
Думки

«за» і «проти»
Ріпич М. 43 гр.
Усі уявляють

собі майбутні три
вечори, які будуть
наповнювати нічне
осіннє небо
музикою, вогнями,
феєрверками. Нас
чекають різні
розваги, а особливо
дискотека. Всі
сподіваються, що з
кожним роком
ЗОСя буде
дорослішати і

кращати!

Балюн С. 43 гр.
Яка ж чудова була ЗОСя минулого року! Але все

ж хочеться, щоб на таких святах  було більше
„живої музики”.

Бахмачук П. 43 гр.
Можливо, ЗОСю у майбутньому будуть

проводити тоді, коли дерева справді зробляться
золотими.

Кальчева Н. 43 гр
Діти та дорослі, що беруть участь у фестивалі,

вражають своїми талантами… Коли
спостерігаєш за виступаючими, радієш за їхні
таланти, з’являється гордість за рідне містечко!

Три дні проходять швидко, як сон. Під час
фестивалю, всі радіють, пробачають одне одному
всі образи, знаходять нових знайомих…

Рябченко О. 43 гр.
ЗОСя – це три дні духовного відпочинку. Це

шматочок безтурботного літа серед сірих
шкільних буднів. Дякуємо організаторам цього
фестивалю за „свято душі”!!!

Білоус Д. 43 гр.
Я ніколи не святкую свято ЗОСі, оскільки не

розумію її суті. Не бачу в цьому святі нічого
яскравого чи незабутнього. Все як завжди: багато
молоді у нетверезому стані, будь-якого віку і статі.

Андрійчук М. 43 гр.
Це ще один привід попсувати своє здоров’я.

Молодь в основному на це свято іде й напивається!
Святом це можна назвати лише для алкоголіків і
тютюнових компаній, які з таких свят
отримують прибутки. Також це свято для міліції:
адже „порядні” міліціонери,  „підпираючи”
непорядну молодь, можуть заробити чимало
грошей на хабарах від нещасних батьків!

Скрипка А. 43 гр.
Коли я був ще маленьким хлопчиком  і навчався

в початковій школі, я дуже любив ЗОСю. Мені
подобалась гарна сцена, на якій виступали
талановиті артисти… Але з часом все
змінюється. Ростуть діти, стають іншими їхні
інтереси. Так сталось і зі мною. Зараз мені просто
не цікаво стояти на Центральній площі… Для всіх
це свято, щоб напитися.

Торцева Л. 43 гр.
На жаль, нинішні свята в нашому місті не такі

яскраві, як в минулому, проте це не заважає
приємно розважатися!

Марина  Петруненко, 41 гр.
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Літературна вітальня

Гості нашого номера – славутицькі поети

І. Козленко
Собор душі

Собор душі нелегко будувати
(Підвалини заклали батько й мати).
А далі буде кожен сам
Споруджувать життєвий храм.
Яким він буде?
Височенним аж до неба,
Чи, може, куполам його й хрести не треба?
Бо зразу ж ти цього не бачиш,
Що десь там угорі маячить.
Чи, може, побудуєш саркофаг
Над тим, що предки закладали у віках.
Колючим дротом обнесеш та охороною
І назвеш таку будівлю зоною?
Що закладеш в собор душі своєї?
Цеглини, золото чи пелюстки лілеї?
А чим прикрасиш: рушниками та іконами
Чи пляшками і огірочками солоними?
Що в храмі цьому будеш зустрічати –
Веселі скельця чи залізні грати –
Чи буде  він як церква для усіх відкритий
А може,  не зайдуть до нього навіть діти!
Чи на підвалинах, що закладали батько й мати
Зовсім нічого ти не будеш будувати?
Заллє дощами їх та занесе багнюкою,
Залишиться душа твоя навіки з мукою
Та все ж таки я вірю,
Що в наш час
Зможе, друзі, кожен з вас
Собор душі своєї так побудувати,
Щоб і Господь радів, і батько, й мати.

О. Василець
Сучасні діти

У цьому сьогоденні непростому
Допомогти себе не розгубити
Й джерельця чисті в душах відтворити
Покликані ми серцем і душею.
Повинні наші діти відчувати
Красу землі і слова чисту святість,
Плекати працелюбство і завзятість,
Любить природу, буть єдиним з нею.
Багато перешкод на цій дорозі
Й не кожен крок твердим й рішучим стане.
Лиш той з дна моря всі скарби дістане,
Хто буде наполегливим і щирим.
Сучасні діти бачити нас хочуть
Сучасними, та істина така є:
Без теплоти і сонця квіт вмирає
А без любові світ не знає миру.
Новітній час новітніх технологій:
Комп’ютер замінив цікаву книгу,
Стомилось людство  від стрімкого бігу
і сила верх бере над добротою!
Роботизацій душ не допустити
Повинні ми, щоб не було запізно.
Серця дітей – не роботів залізних! –
Хай повнить світ святою чистотою!

Митцями не народжуються
(спроби пера юних журналістів)

Мораль у байці тут така …
Лисичка і Вовчик

Лисиця й Вовчик шмат м’ясця
Зуміли роздобути.
Та як те м’ясо поділить?
Ніяк їм не збагнути.
- Хто всю роботу поробив?
Лисичка запитала.
- Звичайно, я! – промовив Вовк.
– Ні, я! – Руда сказала.
Та суперечка нелегка
Тягнулася довгенько.
Аж де-не-де узявся Кіт
Й м’ясце забрав тихенько.
Лисиці Вовчик щось кричить,
Й вона не замовкає.
Коли ж оговтались вони,
Глядь: здобичі немає,
Отож, не бийтесь, не сваріться
Зробили разом – поділіться.

Інна Сироватка , 41 група

Жаба і Черв’як

Сонечко сяяло, пташка співала,
У березі жаба товста спочивала.
Та так розлінилась, що годі й
казати,
А треба ще їжу собі відшукати.
Аж гульк! – черв’ячок проповзає
маленький.
І крикнула жаба: „Постій,
дорогенький!
Так хочу я їсти, не будь ти
байдужим,
До мене підлізь, я схоплю тебе,
друже!”
Черв’як той на жабу товсту позирає:
Лежить нерухомо, неначе вмирає.
„Послухай, товста і розніжена жабо!
Щоб їсти – працюй, не лінуйся,
нахабо!”
Й подумала жаба, стрибнувши в
болото:
„ Напевну, чекає на мене робота!”

Анна Балюн , 31 група

Гуляка і Ворон

Жив собі один собака,
Прозивався він Гуляка.
Й був сусід у нього Ворон,
Багатющий, як барон.
Мав Ворон погану вдачу:
Наче кіт, він був ледачий.
Цілий день лежав у ліжку,
Не працюючи нітрішки.
Поки він там «розслаблявся»,
Пес Гуляка піднімався.
Вже поснідав, вже і вмився,
Нашвидку причепурився.
Має вдосталь він роботи
І в кошарі, й на городі.
А Ворон з нього регоче,
Працювати ніяк не хоче.
Так минали дні за днями.
Не пізнать собак з роками.
Подивіться на Ворона:
Вже не схожий на барона.
Все життя не працював
І багатство прогуляв.
Побирається в собаки -
Працьовитого Гуляки.
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Так трапляється, на жаль.
Тож у байці є мораль:
Кожен хоче жити добре,
Кожен любить погулять.
Та, щоб хліб і масло їсти,
Треба добре працювать.

Олександра Тарнавська, 41 група

Дружок
Був собі один собака
Не простий, а задавака
У господаря він жив,
Мав усе, що лиш хотів
По двору ходив, пишався
Із собаками не знався.
Всі Дружкові догоджали.
Дуже смачно годували
Все було в того Дружка.
Та натура вже така:
Хоче він ще кращий дім
І ще краще жити в нім!

І, зірвавши ланцюжок,
Втік світ за очі Дружок.
Довго – довго він бродив,
Зголоднів дуже, змарнів.
Де б не був, його штовхали,
Ображали, проганяли.
Вже як вийшов він із дому,
Не потрібним став нікому.
Промайнуло днів багато,
Не знайшов нової хати.
Не здійснилися бажання,
Лиш прийшло розчарування.
Відтепер запам’ятай:
Ти дурниці  не бажай
І завжди цінуй, що маєш,
Не шукай, чого не знаєш.

Тетяна Мазур, 41 група

Три лисиці
Три Лисиці, три сестриці,
Якось курку вкрали

В лісі темному густому
Разом обпатрали.
Та не знають, що робити:
Як їм курку поділити.
Вже вони і так, і сяк,
Та не ділиться ніяк.
Сперечались і сварились,
Так, що мало не побились.
Треба трохи відпочити,
Щоб ту курку поділити.
Полягали та й заснули
І нічого не почули.
Тільки сталось справжнє лихо:
Хтось поцупив курку тихо.
Не наїлися, на жаль.
В байці є така мораль:
Не сваритись, дружно жити,
Здобич порівну ділити.

Олена Лук’яшко , 44 група

Це так просто : бути на Землі Людиною

Земле… Ти така велика, могутня, неосяжна.. .Ми – люди.. Такі слабкі, маленькі, нікчемні, в
порівнянні з тобою… Що ми для тебе значимо? Нас у тебе аж 6 мільярдів.. а ти в нас одна…
Колись ми тобі набриднемо і ти просто візьмеш і знищиш нас… І полетиш собі далі… Вільно,
впевнено, легко… Але ж, мабуть, Бог заселив тебе нами недарма… Мабуть, у нас все-таки є якась
мета, місія…

А взагалі я не розумію: як це бути такою величезною кулею, як  ти… А ти не знаєш; як це
бути мною, звичайною людиною?

Люди…Ми єдині мешканці планети, які мають право вибору і ми єдині смертні, які не
призначені для чогось конкретного; ми єдині, хто усвідомлює обмеженість життя.  Ми єдині, хто
усвідомлює світ… Ми неповторні, індивідуальні… Здається, що Бог дав нам усе, що потрібно для
життя на найвищому рівні…

Але чи можемо ми сказати, що ми – найкращі? Так, ми можемо впевнено відповісти, що
людина – це істота, у якої найрозвиненіший мозок… Але, на жаль, у житті нам доводиться
спостерігати такі ситуації, коли мимоволі задумуєшся: чи є він у деяких людей?...Дай мені
відповідь на таке запитання: про що думали американці, коли кидали ядерну бомбу на Херосиму
і Нагасакі? Я ж маю на увазі не дітей, яким 7 років і їм кортить випробувати нову іграшку, а я
веду мову про людей військових, з вищою освітою… Навіщо? Адже в Біблії написано: „Не
вбий!”… Хіба важко дотримуватися в житті тих нескладних десяти заповідей?

Світ повен жорстокості, насильства, зла… Я вважаю, що ми йдемо не шляхом прогресу, а
регресу… Що ж буде далі? Здавалося б, куди вже гірше? Іноді мені просто хочеться зайти у
машину часу і хоч тимчасово зникнути… І не думати, що завтра я можу померти від руки рідного
брата чи від нової „цяцьки” провідних країн..

Але, як кажуть у народі, „світ не без добрих людей”. Не всі ми такі невиправні… Є люди,
які своїми думками направляють позитивну енергію іншим… На них тримається світ. Не треба
очищати світ від „поганих” людей, їм просто потрібно допомогти стати кращими… Це ж не так
важко… Але головне те, що кожен повинен почати це робити саме з себе… В першу чергу…

Нам вирішувати, який світ ми хочемо залишити нашим дітям, онукам і правнукам…

Олена Малькова, 41 група
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НЕЙМОВІРНА ІСТОРІЯ
Бувальщина

Галина щойно повернулася з базару. «Тяжкі, сестро, заробітки», - подумала вона. Тільки
де ж подітись? Мусиш. Донька чекає на первістка,  «придане» онуку чи внучці готувати треба.
Одна радість: за вікном пахне яблуневим цвітом, буяє в усій красі  травень. Пригадалось як
виходила заміж за Василя. Тоді теж цвіли яблуні. Господи! Коли ж це було…

Задзвонив телефон.
- Мамо, приїжджай додому. Тато в онколікарні, -  схвильовано, скрізь сльози, говорила
Майя. – Я сама не справлюсь.
Заспокоїла доньку – і почала збиратися в дорогу. Для чого? Ні, не Василя їй було жаль.

Розуміла, що Майї потрібна допомога (таки вже в декретній відпустці), і до лікарні їздити не
близький світ. А їздитиме ж . Бо в батька вона одна.

Донька зустріла на вокзалі .
- Лікарі пропонують операцію. А чи витримає він її?
Ще й тоді  це мало торкнуло серце Галини. Пригадувати щось з минулого життя з

колишнім вона не хотіла. Та, власне, не було чого. Горілка, сварки, постійні непорозуміння.
Доходило навіть до бійки… Дев’ять років промучилась з ним, а тоді покинула. Виїхала з села,
вийшла заміж.

Лікар нічого втішного не сказав. Навпаки. Його правда боляче зачепила за живе Галину:
- Він може померти під час операції. Серце слабе. А вам що? Ви ж давно розлучені, - і не
глянувши у  її бік  зайшов у палату.
Давно розлучені…Чого ж тепер десь у серці затеплилося почуття, яке зараз вона

пояснити не могла? Може, кохання? А може, просто жаль?
Обличчя Василя змучене, худе, знекровлене й бліде, аж до кольору лікарняного простирадла,

засвітилось, коли до палати зайшла Галина.
- Привіт, прощатись приїхала чи виходжувати ? – спитав колишній чоловік.
- На ноги ставити, Василю, на ноги, - присіла біля нього на ліжко.
Кожного дня їздила до нього. І їсти возила, і білизну чисту, і газети, бо любив читати. І за

операцію заплатила.
- Тож скільки грошей у тебе на мене йде, Галю? Для чого це тобі? Однаково я жити

довго не буду, - говорив так, а в очах жевріла надія.
Забрала Василя з лікарні через кілька тижнів. Важко було їй повертатися у свекрушину

хату, з якої двадцять один рік тому з маленькою донечкою тікала. Та життя є життя.
Заходилася господарювати, наводити лад в холостяцькій оселі.

- Галинко, - промовив він, -  я все зрозумів. Прости мені за все, образив я тебе дуже, але…
може, зійдемось  знову?

А з дому кожного дня телефонував чоловік:
- Як ти там? Коли вже додому повернешся, люба? Як здоров’я Василя? – цікавився.
Коли додому? Хіба вона могла знати? Хіба могла залишити його отак, напризволяще, саме

в таку хвилину?
Він помер на початку осені. Після прохолодних дощових днів той день видався погожий і

сонячний.
Поховала Галина свого Василя і почала збиратися в дорогу.
- Мамо, як же ти тепер житимеш із Миколою Андрійовичем? – спитала донька.
- Мушу, дитино моя, мушу. Коли втрачаєш кохану людину – вже все одно з ким жити.

Марина Петруненко, 41 група
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Що таке байдужість?

Що ми, люди, знаємо про вчинки інших людей? Та майже нічого. Ми добре розуміємо

позитивні впливи і погано знаємося на негативних. Так от найгірший учинок у житті людини – це

байдужість. Байдужість до оточуючих, до рідних, до всього живого на землі. Байдужа людина не

хвилюється, не радіє, не сумує, вона здатна на моральну зраду, знущання, вбивство.

Із-за таких людей у суспільстві немає миру і взаєморозуміння, таких людей треба

остерігатися. Як сказав польський вчений Б.Ясенський: „Не бійся ворогів – у гіршому випадку

вони можуть вбити. Не бійся друзів – у гіршому випадку вони можуть тебе зрадити. Бійся

байдужих – вони і не вб’ють, і не зрадять, але тільки з їхньої мовчазної згоди існують на землі

зрада і вбивство.”

Отже, не будьмо байдужими! Будьмо взаємоввічливими, милосердними, і тоді наше життя

стане набагато яскравішим, різнокольоровим.

Вірний друг – друге серце

Дружба – найцінніший скарб. Не один з нас замислювався над питанням: „А що таке

справжня дружба?” Дружба – найнеобхідніше для життя, велике і чисте людське почуття.

Дружити – це не тільки благо, це  великий і відповідальний обов’язок. Здатність до дружби

виникає не відразу, вона потребує певних зусиль людини, постійної роботи над собою. І не кожна

людина може стати справжнім другом.

Я вважаю, що зла, жорстока, лицемірна і байдужа людина ніколи не зможе стати ним.

Адже довіра – перша умова дружби.

Сьогодні є дуже багато людей, які хваляться великою кількістю приятелів, цим самим

підкреслюючи, що вони є ідеальними в усьому, з ними хочуть усі товаришувати. Але як сказав

Поль Валері: ”Ніколи не судіть про людину по їх друзях. В Іуди вони були бездоганні.”

Справжній друг – це той, хто завжди з тобою, з ким можна поділитися найзаповітнішими

думками і мріями. Знищити дружбу неможливо ні роками, ні відстанню. Друг – це людина, яка

завжди, щоб не сталося, залишиться вірною тобі. Недарма кажуть: „Друга знаходить щастя, а

перевіряє біда.” Борони, Боже, кожного із нас від зайвих клопотів та життєвих випробовувань,

але мимоволі іноді хочеться перевірити у якійсь непростій ситуації щирість приятеля, який б’є

себе в груди, запевняючи у вірності. Чи ж не першим утече він, коли трапляться на нічній вулиці

розбишаки! Чи не образиться, коли побачить на мені обнову, про яку давно мріяв сам? Чи часто

відвідуватиме вдома або в лікарні, коли занедужаю? Чи не насміхатиметься, коли відкрию йому

священну таїну кохання?

Якщо вже знайшов друга – бережи його. Довіра – ось що зближує товаришів. Пам’ятай, що

дружба – це велика і непереможна сила!

Інна Сироватка, 41 гр.
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НАРОДНА ПЕДАГОГІКА

Училась у народу Наталія Кошовник.

Добрий, як
баранчик,
тільки по-

вовчому виє.

Душа
черства, як

сухар.

Гарний, як
спить та ще
й лицем до

стіни
лежить.

Тупий, як
сибірський

валянок.

Брехливий
чоловік, як
вугіль: хоч
не спалить,

то очорнить.

Пожалів
вовк кобилу
- залишив

кістки і
гриву.

Вмішалась,
як середа в
тиждень.

Впертий, як
осел.

Лякливий, як
заєць, а

шкідливий,
як кішка.

Слова - як
мед, а слова -

як полин.

Гарна, як
калина.

Глянула - і
мов сонце

засвітилось.
.

Говорить,
наче пташка

щебече.

Живуть між
собою, мов

риба з
водою.

.

Поділились,
як брати.

Лагідна, як
мати рідна.

У гурті
робити, як з
гори бігти.

Розказує,
мов з

книжечки

Робить, як
віл.

Працює, як
бджілка
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ЧИ ЗНАЄТЕ ВИ, ЩО

 робота в американців завжди стоїть на першому місці - у цьому навіть японці й китайці їм
можуть поступитися. Тому їх часто вважають великими матеріалістами: успіх американців
найчастіше вимірюється кількістю зароблених грошей. І тому не дивно, що загальна
енергія американців дуже висока: вони навіть не люблять перерв у бесіді, краще
поговорять про погоду, ніж зроблять паузу;

  американці - народ, що любить спілкуватися, одержати запрошення завітати в гості до
них дуже нелегко. Вони з більшим бажанням запрошують на ленч у ресторан. До речі, в
цій країні панує культ недоїдання. Тому американця навіть здивує, якщо він, коли ввійде в
чужу оселю в час, коли господарі сидітимуть за вечерею, отримає запрошення
приєднатись;

 в останні роки в Америці мати багато друзів стало таким же важливим, як мати багато
грошей. Але це все ж таки не заважає бути їм відособленими один від одного: якщо ви
зателефонуєте, найшвидше вам доведеться розмовляти з автовідповідачем, навіть якщо
господар вдома, не відомо, чи пролунає відповідний дзвінок. 3амкнутість особистості
привела до того, що США - замкнуте суспільство. Їх практично не цікавить життя інших
народів. Вони мають своїх, «домашніх» кумирів - великих баскетболістів, журналістів.
Пересічний європеєць знає про Америку більше, ніж американець - про Європу. Це
ґрунтується на впевненості в тому, що все найважливіше і найцікавіше відбувається в їх
країні. Можливо, ця самовпевненість на межі пихатості є підґрунтям звичаю прикрашати
кабінети великою кількістю розвішаних по стінах сертифікатів та фотографій, що
характеризують господаря кабінету з найвигіднішого боку;

 в японському національному характері визначальними є любов до праці, дуже розвинуте
естетичне почуття, вірність традиціям, схильність до запозичування, дисциплінованість,
відданість авторитету, почуття обов’язку, ввічливість, акуратність, самовладання,
бережливість, допитливість, потяг до узгоджених дій у групі;

 етичні норми в Японії спираються на п’ять «китів»: людяність, обов’язок, мудрість,
вірність та добра вдача. До того ж, японців відрізняє відсутність почуття гумору, хоча
«загадкова усмішка» японців увійшла в прислів’я. Її призначення може бути досить різним
- від виразу;

 в Японії практично не використовують рукостискання при зустрічі: їм не властива манера
торкатися одне до одного. Важливим елементом ґречності є поклони: причому,
п’ятнадцять, наприклад, поклонів достатньо лише для тривіального вітання. Щоб
справити гарне враження, треба вклонитися сорок п’ять разів, особливу пошану
висловлюють, вклонившись сімдесят разів, а найповажнішу особу вітають, уклонившись
90 (!) разів;

 в  японській етиці та культурі мовчання ціниться більше, ніж слова - вважається, що
думки краще передаються співрозмовнику без їх точної артикуляції;

 велике значення в японській культурі надається пунктуальності, точності. Домовившись
про зустріч, японець обов’язково в строк, до хвилини, з’явиться на місці. Їм також нерідко
притаманна сором’язливість;

 в Індії під час зустрічі та розставання чоловіки обмінюються рукостисканнями, але до
жінки навіть торкатися не прийнято... Вітання до жінки-індуски - це легкий уклін з
положенням рук «будинком» перед гpyдьми;

 в арабських країнах велике  значення мають традиції ісламу. Тому один з найважливіших
елементів спілкування у них - встановлення довіри. Велике значення мають у спілкуванні
прояви дружби, щирості, гостинності та гарного настрою;

 ісламська мораль завжди ставила торгівлю в ряд престижних занять, для них це різновид
мистецтва. Беручись до торгівлі, араб стає втіленням люб’язності, але перша ціна завжди
набагато вища за остаточну.

Етичні норми в заморських країнах вивчала
Марина Надточій, 41 гр.
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МУДРІ ВИСЛОВЛЮВАННЯ, ПЕРЕВІРЕНІ ЧАСОМ
АБО ЦИТАТИ НА ЗАМІТКУ

 „Нам відмовлено в довгому житті. Залишимо праці, які доведуть, що ми жили!” (Пліній Старший).

 „Як тільки служіння суспільству перестає бути головною справою громадян і вони надають
перевагу служити йому своїми гаманцями, а не особисто, - держава вже близька до зруйнування”
(Ж.-Руссо).

 „Люди – господарі своєї долі” (В. Шекспір).

 „Чи можна любити людство і не любити одну людину?” (Я. Отченашек)

 „Хто злий, той нерозумний. Він може бути кмітливим, хитрим, навіть дотепним, але мудрим він не
буде ніколи” (І.Федоров).

 „Хто посіє вітер, той жатиме бурю” (Румунське прислів’я).

 „Сім вад укорочують людині літа: злість і заздрощі, хвастливість і пиха, наклепи, розпуста і
лінощі” (Єврейське прислів’я).

 „Того, хто не задумується про далекі труднощі, обов’язково чекають близькі неприємності”
(Конфуцій).

 „Добре було б, щоб людина оцінила себе, скільки вона коштує для друзів, і щоб намагалась бути
якомога дорожчою” (Сократ).

 „Прокидаючись вранці, спитай себе:
«Що я повинен зробити?»
Ввечері перед тим, як заснути:
«Що я зробив?» (Піфагор).

 „Краще бути злидарем, ніж невігласом: якщо перший позбавлений грошей, то другий позбавлений
подоби людської” (Аристотель).

 „Стався до батьків так, як би ти бажав, щоб твої власні діти ставилися до тебе” (Сократ).

 „Люди, які вважають, що гроші спроможні все зробити, самі спроможні все зробити за гроші”
(П.Буаст).

 „Хоч би як ти пишався своїм багатством, та воно не змінить твоєї вартості” (Парацій).

 „В озонову дірку подивився янгол:
- Господи, скажи їм, щоб вони схаменулись” (Л.Костенко).

 „Люди недалекі звичайно засуджують все, що виходить за межі їх кругозору” (Ф.Ларошфуко).

 „З двох людей, що сперечаються, більше винен той, хто розумніший” (Й.Гете).

 „Якщо одне-два привітних слова  можуть зробити людину щасливою, то треба бути негідником,
щоб відмовити їй у цьому” (Т. Пен).

 „Кожна людина народжується для якоїсь справи. Кожний, хто ходить по землі, має свої обов’язки
в житті” (Ернест Хемінгуей).

 „Кожна людина - відображення свого внутрішнього світу. Як людина мислить, така вона є” (Марк
Тулій Цицерон).

 „Духовний Чорнобиль давно вже почався, а ми його ще тільки боїмось” (Л.Костенко).
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