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О дружбе

Готуємось до ЗНО

Фото творчість
Мрії

Будні 10-А

Что нужно знать, чтобы
дружить
Как ни важны в подростковом возрасте дружеские отношения и чувство «принадлежности», групповые контакты обычно предполагают соревновательность, борьбу за положение
и авторитет. Даже в самом сплоченном коллективе далеко не все его члены испытывают друг к
другу личную симпатию. Наряду с развитием товарищеских отношений подростковый возраст
характеризуется напряженным поиском дружбы как избирательной, прочной и глубокой эмоциональной привязанности.
Потребность в alter ego, втором «Я», вероятно, самая важная потребность ранней юности. «Первое чувство, к которому восприимчив заботливо воспитанный юноша,— это не любовь, а дружба»,— писал Руссо.
Очень часто можно услышать мнение, что под влиянием выросшей мобильности общества, ускорения ритма жизни и расширения круга общения дружеские отношения современной молодежи стали более поверхностными и экстенсивными, что идеал исключительной
и глубокой дружбы, вроде дружбы Герцена и Огарева, не соответствует сегодняшним условиям, что дружба вытесняется широкими приятельскими компаниями, основанными на общности развлечений, и т. п.
Это мнение разделяют и сами молодые люди. Писатель Юрий Нагибин пишет: «Меня
недавно познакомили с результатами социологического исследования, там обсуждались мои
рассказы о детстве и юности, по принципу «книги читают нас». Так вот, старшеклассники завидуют нашей более чем полувековой дружбе и прямо признаются, сетуют, что у многих из них
нет настоящей потребности друг в друге, поэтому бестрепетно одних спутников меняют на
других. А после школы — институт, там будет своя компания, на службе — своя. То неглубокое
общение, которое связывает тебя с сегодняшними приятелями, легко завяжется с любыми
другими — зачем за кого-то держаться? Такие молодые, а уже одиноки...».
Но если ребята сетуют на поверхностность своих человеческих контактов, значит, у них
есть потребность в чем-то большем. Что же касается удовлетворения этой потребности, то жалобы на оскудение дружбы раздавались и в начале нашего века, и в эпоху романтизма, и в
средние века, и в античности. Высшие нравственные ценности — а дружба во все времена считалась таковой — всегда были дефицитными. Психологические закономерности юношеской
дружбы — будь то ее идеал или реальные свойства — отличаются удивительной устойчивостью и проявляются (разумеется, в разных сочетаниях) в самых различных социальных и культурных средах. Другое дело, что дружба не бывает одинаковой, а имеет возрастные, половые
и индивидуально-типологические вариации .
Желание иметь верных друзей неизменно открывает список важнейших жизненных
ценностей 15—17-летних, часто опережая среди таковых даже любовь. Например, среди московских старшеклассников, опрошенных весной. журналом «Социологические исследования»,
дружбу как главную ценность назвали 97,7 процентов, а любовь — 90,8 процентов; среди учащихся ПТУ соответственно 95,9 и 94,8 процентов. То же демонстрируют и зарубежные исследования.
В основе юношеской тяги к дружбе — страстная потребность в понимании другого и
себя другим и самораскрытии. «Счастье — это когда тебя понимают»,— говорит юный герой
фильма «Доживем до понедельника», и под этими словами охотно подписались бы все его
сверстники. Эта потребность, тесно связанная с ростом самосознания, появляется уже у подростков, которые жадно ищут реального или хотя бы воображаемого собеседника.
Более подробно здесь: https://psyera.ru/druzhba-v-podrostkovom-vozraste-1940.htm

Як самостійно підготуватися до ЗНО
Крок 1. Розплануй свій час
Самоорганізація – один із
ключових чинників не тільки
складання ЗНО, а й будь-якого
іншого іспиту. Візьми листок,
розграфи його на 7 частин.
Кожна частина – це день тижня. Напиши, які теми яких
предметів ти повинен вивчити
сьогодні, завтра і найближчими днями. Так ти зможеш
пройти всі теми та спостерігати за своїм прогресом. Корисно також записати біля кожного пункту час, відведений
на його виконання. Це допоможе не відволікатися на інші
справи. Прикріпи цей листок
над робочим столом, на холодильник або інше місце,
яке часто буває в полі зору.
Наприклад, план може виглядати так:
17:00 – 18:15 мова: прикметник (теорія і вправи);
18:30 – 19:30 історія: додержавний період;
19:45 – 21:00 англійська:
вправи на часи.
Не забувай робити перерви,
щоб відновити сили. Тобі потрібен гарний результат, а не
мішки під очима та головний
біль.
До речі, якщо телефон, планшет чи інший гаджет є причиною втраченого часу, то спробуй на нього встановити додаток Forest. Щоразу перед
тим, як почати вчитися, зайди
у додаток та посади в цій грі
дерево. Протягом наступних
30 хвилин воно буде рости.
Якщо вирішиш вийти з додатка, то з’явиться застереження
про те, що рослина загине.

Ти за збереження природи,
правда?
Крок 2. Оточи себе людьми,
які також готуються до ЗНО
Мотивацію тобі дадуть однокласники. Зроби перерви в
школі продуктивними: ставте
один одному запитання з
предмету, який будете складати на ЗНО. Відгадав – тепер
твоя черга придумати цікаве
запитання. До вас можуть
приєднатися й інші. Чим більше людей, тим краще. Такі
ігри можна проводити і онлайн у соцмережах. А помилки лише додають мотивації
вивчити щось нове, про що не
знав чи забув.
Крок 3. Вивчай два предмети
одночасно
Спробуй поєднати підготовку
до англійської із вивченням
іншого предмета на ЗНО.
Знайди канал на YouTube або
сайт англійською, де розповідають про ту сферу чи заняття, що тебе цікавить, скажімо,
математику.
BBC має особливу рубрику, у
якій можна обрати шкільний
предмет, читати тексти, дивитися відео та проходити тести.
Звичайно, що матеріали не
пристосовані до українського
ЗНО, проте можна знайти
предмети, які перетинаються
з переліком тих, з яких проходять тестування в Україні: англійська, французька, німецька, іспанська мови, історія
(деякі теми, які стосуються
нашої країни), географія, математика. Усе це англійською
мовою, тому користь від такого методу подвійна.
Далі: https://goo.gl/UQ66Ng

Громадяни
«Мрії» приймають
участь у II
міському
фотоконкурсі «Життя в жовтоблакитних кольорах» 2018

22 березня День води
Всесвітній
(міжнародний)
день водних ресурсів (англ.
World Water Day) — міжнародний день ООН, запроваджений Генеральною Асамблеєю в 1993 році. Резолюцією відзначено, що враховуючи важливість водних
ресурсів у розвитку економічної діяльності і соціального благополуччя, яка не
отримує широкого усвідомлення, 22 березня кожного
року оголошується Міжнародним днем води, який
починає відзначатися з 1993
року.
Щороку, ці заходи здійснюються шляхом публікації і
поширення агітаційної інформації, організації конференцій, круглих столів, семінарів і виставок.
У 2000 році ООН прийняла
Декларацію тисячоліття. Розроблена спеціальна Програма дій на ХХІ століття.

Щиро вітаємо!!!!
Праздник женский и весенний
Снова в гости к нам спешит.
Вас поздравить непременно
Мы хотим от всей души!
Благодарны Вам безмерно
За терпение, добро.
Пусть у Вас на сердце будет
По-весеннему тепло.
Испарятся пусть невзгоды,
Словно ручейки весной,
И проблема пусть любая
Вам покажется простой.

Главный редактор, выпускающий редактор, классный руководитель - Калошина Т.Н…

Шевченківські
дні

Автор: Катерина Решетняк.
Назва роботи: Будемо мріяти про кращі перспективи"
Напрям конкурсу: "У нас одна країна і в неї одна душа"

Перегляньте інші роботи учнів ЗНВК №19 тут:
https://goo.gl/SttNca

У 2018 році Україна відзначає 204
річницю з дня народження великого
українського поета Тараса Шевченка. Щороку в Україні 9 і 10 березня відзначають
,,Шевченківські дні"- роковини народження і смерті видатного діяча українського

державотворення.
Тараса Григоровича Шевченка знає вся Україна і далеко за її межами. Якщо згадувати про твори, які написав Шевченко, багато хто говорить лише про найвідоміші,
такі як "Катерина", збірник віршів "Кобзар", "Гайдамаки", "Сон" і, звичайно ж, "Заповіт".
Однак у поета є стільки шедеврів, які рідко вивчають у школах і університетах. Українські Новини в честь дня народження великого українського Кобзаря зібрали найцікавіші
маловідомі твори Тараса Шевченка.
"Лілея"
У вірші "Лілея" чудова квітка оповідає про те, що раніше вона була живою, могла дихати і бігати. Лілея була прекрасною дівчиною, яку за життя зневажали сусіди
лише за те, що вона була незаконно народженою дочкою пана. Рядки вірша ніби оживають в голові читача і змушують його емоційно пережити ту біль, яку відчуває "квітка".
"Відьма"
"Відьма" - маловідома балада Шевченка, в якій порушується одна з улюблених
тем поета – відносини між селянськими дівчатами та заможними панами. Твір короткий
і читається на одному диханні. Варто відзначити, що видавалася балада двічі, з різними
кінцівками. Рання назва твору "Осика", так називається дерево, під яким наші предки
ховали відьом.
"Княжна"
Спочатку поема "Княжна" не мала назви, а потім була переписана поетом кілька
разів заново. Його послідовники також намагалися виправляти цей твір. Однак, незважаючи на те, що поема зазнала безліч змін, сюжет залишався однаковим. Автор оповідає про княжну і недолугого князя, а також про те, що не завжди багатство гарантує
безтурботне життя без проблем і втрат.
"Русалка"
Казкова поема Тараса Шевченка "Русалка" з фольклорними елементами пронизана почуттями і драмою. Незважаючи на те, що читачеві назва твору може нагадати
про прекрасних морських німф, вкладено в нього набагато більше сенсу, ніж в будьказки.

