
«Что год грядущий мне готовит?!»

 
1. Йолупуккі – Фінляндія;
2. Йожишек – Чехія;
3. Бабо Натале – Італія;
4. Василій – Кіпр;
5. Шань Дань Лаожен - Китай;
6. Одзи-сан  - Японія;
7. Папа Ноель - Іспанія;
8. Юлебукк - Норвегія;
9. Юлетомте - Данія, Гренландія;
10. Паккайне – Корелія;
11. Мікулаш – Словаччина;
12. Юль Темтен – Швеція;
13. Мош Джаріле - Румунія;
14. Вейчначтсман  - Німеччина;
15. Дід Мороз – Україна;

                             

Новий рік – казкове романтичне свято, коли 
ми всі  перетворюємося на дітей та з нетерпінням 
чекаємо дива. 

У дитинстві я завжди чекала Дідуся Мороза та писа-
ла йому листи. А знаєте хто приходив до мене в його 
ролі? Микола Миколайович Гапич - голова районної 
ради. Бачите, як Дід Мороз допомагає людям у житті.  
Ви навіть і не уявляєте, якими різноманітними є його 
імена. Наша газета пропонує вашій увазі рейтинг 
найкумедніших із них. 

А на кого 
чекаєте ви?

Редакція газети оголошує конкурс на найцікавіше та 
найоригінальніше ім’я нашого шкільного Діда Мороза. 
У наступному номері  ви дізнаєтеся прізвище перемож-
ця, який отримає приз-сюрприз! Бажаємо цікавих ідей. 
Змагайтеся і перемагайте! Яна ТераНіс  

Фото автора

   Ми дуже раді, що нас запросили юні журналісти школи №18 міста Білозерська на 
обласний семінар представників шкільних ЗМі. Їх  газета -«45+переменка» - святкувала 
перший свій п’ятирічний ювілей. Туди з’їхались юнкори з усієї області.
На сцені виступали члени редколегії та їх наставник 
Ігнатенко Ірина Володимирівна. У веселій майже 
КВНівській формі вони за допомогою комп’ютерної 
презентації розповіли про свій творчий шлях та 
досягнення. А їх немало. Це участь у різноманітних 
журналістських конкурсах, фестивалях… У 2010 
році «45+перемінка» стала переможцем ІІІ обласного 

фестиваля-конкурса шкільної преси 
«Юнкоровская маевка -2010» у номінації 
«Краща шкільна газета Донецької 
області». Після офіційної частини 
почався журналістський марафон, в 
якому брали участь команди учнів, 
учителів і батьків. На кожній станції 
нас чекали цікаві завдання, пов’язані з 
журналістикою. Ми навіть не чекали, що 
всі: і дорослі, і діти, - будуть носитися по 
шкільним коридорам із таким завзяттям 
і азартом. Наче в піонерському таборі 
побували! А який смачний був обід! 
Наприкінці зустрічі були нагороджені 
переможці  і  в ідбулася  по свята 
молодшого покоління у юнкори. Ми 
дуже здивувалися, коли дізналися про те, 
скільки учнів працюють над їх шкільною 
газетою. Це вже не один десяток (за 
5 років ). Було дуже приємно, коли 
виступали випускники, які працювали  
над першими її номерами. Серед них є 
і студенти журналістських факультетів, 

і філологи. Усіх їх: і колишніх 
юнкорів, і теперішніх, - відрізняє 
одне – вони веселі, життєрадісні, 
щирі, а головне - оптимісти. Тому 
не даремно гімн журналістів 18-
ої школи починається словами:
Журналисты – все оптимисты.
В своих помыслах и в душе           
                                        гуманисты.
От судьбы никуда нам не деться – 
Дарим  людям мы свое пламенное  
                                            сердце.
Мені б дуже хотілося, щоб і в 
нашій школі утворилося таке 
творче братство однодумців. Тож 
запрошуємо всіх до співпраці. 
Будемо раді, якщо ви звернетеся з 
цікавими пропозиціями, статтями 
чи фотоматеріалами до редколегії 
«Бегемота». А наші нові друзі з 
м іст а  Б ілозерська  об іцяли 
поділитися своїм досвідом з усіма 
бажаючими. 

                      По станціям бігала          
Яна ТераНіс

журналісти - усі оптимісти
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Учні та вчителі нашої школи 
дуже активні і тому беруть участь 
в усьому, у чому тільки можна. 
При цьому вони ще й займають 
призові місця, можливо, завдяки 
словам нашого директора: «Нижче 
першого місця щоб не привози-
ли!». І ось знову настав час олімпіад. 
Кожної неділі, коли так не хочеться 
рано вставати з теплого ліжка, ми не-
слися на крилах знань у швидкісній 
Таврії до міста Добропілля в школу 
№7, щоб розкрити усі чакри наших 
світлих голів. Признаємося чесно, 
завдання були важкі, але ми з ними 
справилися. Цікаво те, що майже 
одні й ті самі учні брали участь в усіх  
олімпіадах. Рекордсменами за участю 
в олімпіадах  стали: Марина Тирінова 
– 7,  Яна Тераніс – 6, Аліна Голу-
бенко – 5, Ірина Курцевич – 3. Про 
рекордсменів за кількістю призових 
місць читайте у наступному номері. 
Бажаю на майбутнє кожному читачеві 
спробувати й себе в цій сфері. 

                                 Яна ТераНіс

Завжди 
і всюди

Перед зимовими канікулами 
редакція нашої газети відвідала 
бібліотечний урок для учнів молод-
ших класів. 

У  д о б р о з и ч л и в і й ,  в е с е л і й , 
невимушеній атмосфері дітлахи 
зустрілися з книгою та її героями. 
Діти тепло сприймали членів гуртка 
«Друзі книги», які перевтілилися в 
казкових героїв: Незнайку, Королеву 
країни Мудрої книги, Книжкового 
лікаря, Червону шапочку, - захопле-
но вслухалися в кожне їх слово, з 
цікавістю спостерігали за грою старших 
учнів. Творчу атмосферу вдало допо-
внювали пісні у виконанні Анжеліки 
Мельникової та Марії Тахтамишевої. 
Ми учні-старшокласники в цю мить 
начебто повернулися в дитинство, на 
наші бібліотечні уроки, бо такі вони 
щирі, добрі , цікаві, що хочеться, щоб 
вони не закінчувалися. Спасибі, Любове 
Іванівно,  за  те, що діти нашої школи не 
перестають читати та поважати книгу.

                         аліна ГОЛУБеНКО

Подорож 
до країни

мудрої                                                      
книги

 Кролик 
підкрадається

Кролик - відкритий знак, тому 2011 
рік, символом якого він є, сприятиме 
спілкуванню. а найбільше зашкалює 
спілкування під час КВНів. Отже, 
сподіваємося, що після року невгамовно-
го Тигра прийде рік веселого, кмітливого 
та завзятого Кролика. Гадаємо, що він 
буде схожий на мультиплікаційного 
героя Бакса Бані, а не на нашого Зайця 
з мультфільму «Ну, постривай!», якого 
постійно ганяв Вовк. 

Новий рік…Його чекають і малеча, і 
дорослі. Ось і до нашої школи завітав 
Дід Мороз та Снігуронька, щоб привітати 
нас із цим святом. Разом із собою вони 
принесли казковий настрій та море по-
зитивних емоцій.

 Саме це могли спостерігати та відчувати 
учні 1 – 7 класів, бо завдяки завзятості, 
ентузіазму, артистизму шестикласників 
та семикласників наші школярі змогли 
полинути в атмосферу незабутньої казки. 
Вразили своєю впевненою поведінкою 
на публіці наші першокласники, які, не-
зважаючи на виступи інших учнів, запо-
лоняли всю сцену, виконуючи бездоганні 
танцювальні па.

А що ж було зі старшокласниками? 
Ви не повірите, грали у справжнісінький 
новорічний КВК! У ньому брали участь 
веселі, кмітливі, талановиті, неповторні 
команди учнів старшої школи – «Веселі 
звірята» (8 клас), «Храбрые зайцы» (9 
клас), «ГОП» (10 клас), «Елки» (11 клас).

 Судило їх компетентне журі у складі    
учителів: М. М. Ралькіна, П. П. Іщенка та 

О. В. Максименко. 
Це було щось! Глядачі не могли стрима-

ти сміху. Особливо, коли хлопці з команди 
«Храбрые зайцы», перевдягнуті в дівчат, 
витанцьовували під пісню «Платья»- Real 
O. А як же сміялося жюрі, коли кожен 
член команди «ГОП» представлявся 
публіці, додаючи до свого імя  кумедний 
псевдонім. Не могла і  я стриматися від 
реготу, побачивши та почувши, як Сашко 
Косяк та «Веселі звірята» виконували 
пісню «Шиншила» Тіни Кароль. Тепер 
я впевнено можу сказати, що Олександр 
володіє даром акторства. «Елки» врази-
ли яскравими костюмами та цікавими 
декораціями. 

 Перемогла  команда  11  класу. 
Найсміливішим класним керівником 
виявилася Тетяна Борисівна. Вона не по-
боялася замкнутого простору картонної 
коробки, з якої періодично з’являлася  
у кліпі команди свого класу. Так вигля-
дав сон героя кліпу. Цікаво, чи був він 
приємним?

А завершився вечір дискотекою та 
веселими іграми.  У них брали участь і 
школярі, і випускники. Їм, напевно, було 
приємно знову відчути себе школярами. 
КВН став добрим початком Новорічних 
свят.

З Новим роком! З Різдвом Христовим!

Спостерігала та
брала участь
аліна 
ГОЛУБеНКО
Фото Яна Тераніс


