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Від усього серця вітаю вчителів та учнів із довгоочікуваними і 
світлими святами – Новим роком і Різдвом Христовим!  

     З, дитинства улюблені і радісні дні і тепер наповнені веселощами, 
очікуванням казкових див, душевним теплом і надією. 

     Озирнувшись назад, можна сміливо сказати, що 2009 рік 
прожитий недарма, бо був насичений визначними подіями, 
напруженою працею, здобутками та звершеннями. 

     Напередодні Нового року прийнято загадувати бажання і свято 
вірити, що вони обов’язково здійсняться. 

     Від усієї душі зичу вам щастя, міцного здоров’я, добра і радості, 
вірних друзів та близьких людей поруч. Нехай прийдешній рік 
виправдає ваші найсміливіші надії та прагнення, принесе достаток і 
добробут вашим сім’ям. Нехай панують у ваших домівках мир, 
взаєморозуміння і любов. 

     Веселих Вам свят! 

 Поздоровлення президента школи 

Солодренко Валерії 

Хай Новий рік приходить в дім 

В прикрасах ялинкових! 

Хай буде більше в році цім 

Днів сонячно-чудових, 

Що плинуть тихо, як вода, 

У щасті та надії. 

В ці найчарівніші свята 

Хай здійснюються мрії! 
  

 

 
 
 

Для багатьох людей Новий Рік - не просто 
свято, а час для переосмислення свого життя, 
моделювання і втілення своїх мрій та задумів, 
час для нових знайомств, подорожей, 
відпочинку та щастя. У даному випуску ми 
повідаємо Вам таємниці святкування Нового 
Року в інших країнах, допоможемо заглянути у 
майбутнє та надамо ще дуже багато корисної 
інформації. А от у школі в цей час проходили і 
будуть проходити такі заходи, як:  

      Новорічна дискотека «Забава» для 
учнів молодших класів; 

      «Новорічний турнір» для 
п’ятикласників; 

«Старі казки про головне» для учнів 7-х 
класів 

      «Карнавальна ніч» для учнів 8-х класів в 
стилі «Ретро», підготовлена за власною 
ініціативою учнів; 

      Для 10-11 класів вже вдруге 
відбудеться «Зимовий бал», детальну 
інформацію про який Ви можете отримати на 
сторінках нашої газети; 

      Для паралелі 9-11 класів дискотека. 
 А, отже, ми вітаємо Вас, дорогі читачі, з 

Різдвяно-Новорічними святами і бажаємо 
здоров’я , щастя, плідної праці протягом року, 
творчого натхнення та добра і злагоди в 
домівках.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Малюнок Микитенко Марії (10-Е) 

 

Віконце редактора 

Тільки раз і тільки в нас, або інтерв’ю з цікавими полтавцями 

 

 

 



 
2009 рік поступово змінюється на 2010. Але давайте згадаємо про людей, чия зірка засяяла саме цього року. 
       Вашій увазі ми пропонуємо знайомство з найяскравішими, найвидатнішими полтавцями, що саме цього, 2009 року, досягли 

успіху у своїй діяльності. 
       Почнемо з наймолодшої.  
Ще на початку 2009року 9-ти річна Валерія Банникова і уявити не могла, які перспективи 

відкриє перед нею цей рік. Валерія й до того займалася у Малій Академії Мистецтв, проте й не 
знала, що за якісь там півроку вона зможе відкрити в собі новий талант. Справа в тім, що 
Валерія озвучила головного героя мультфільму «Планета 51». Вона з радістю розповіла нам 
про свій цікавий досвід. Спершу, пройшовши  кастинг  з-поміж тисяч претендентів, Валерія 
потрапила до справжньої студії звукозапису «Третяков студія», де й вперше в житті змогла 
проявитися як актриса-озвучувальниця, перевтілившись у свого героя, маленького 
інопланетянина. Приїхавши додому, втомлена, але вдоволена своєю роботою, новими 
знайомствами та враженнями від першого візиту до Києва, дівчинка аж ніяк не очікувала, що 
за сумлінну працю над «Планетою» їй дадуть «Оскара». 

  Тож ми вітаємо нашу оскароносицю і хочемо побажати, щоб Новий Рік приніс поповнення в 
колекції «Оскарів», купу подарунків та приємних сюрпризів. 

 Продовжуємо. Не так давно на екрани вийшов проект 
телеканалу «1+1» «Танцюю для тебе 3». Однією з  

                                              9-ти пар була пара  Лідія Таран та Олександр Охріменко. 
 Ми розповідаємо саме про цю пару, бо Олександр Охріменко – полтавець, займався бальною 
хореографією в полтавському танцювальному клубі «Акцент». Соліст ансамблю «Акцент», 
переможець багатьох конкурсів, зокрема, конкурсу «Крок  до зірок» 2004 року. Проте не зважаючи на 
всі заслуги, як зізнався сам Сашко, проект «Танцюю для тебе 3»  став для нього  найвизначнішим, 
адже саме тут він відкрив свій творчий потенціал і саме завдячуючи йому  зараз працює в Києві в 
балеті О.Шоптенко і Д.Дікусара «Кітч».  
Отже, Олександром Охріменко варто пишатися, адже він з самого дитинства мріяв про те, що буде 
виступати на великій сцені і дарувати людям щастя й насолоду від своїх танцювальних номерів,  і 
досяг своєї мети, а  ми бажаємо йому творчого натхнення, здоров’я й здійснення творчих задумів. 

 Частим гостем нашої школи є Карлсон. 
Цього разу ми самі завітали до нього в 
студію на  

програму «Солодких снів від Карлсона» та «Малюймо разом», які вийшли 
з нашою участю 9.01.10, де нас зустріла його вірна супутниця Марфа 
Іванівна Буторіна, саме вона вже 10 років є автором  і ведучою цих 
пізнавально-розважальних програм, саме вона вдихнула життя в лялькові 
образи казкових героїв. Вона – неординарна, творча, цікава особистість, 
яка своїм оптимізмом заряджає усіх оточуючих. Також Марфа Іванівна не 
боїться експериментувати  та використовує у своїй роботі різні напрями 
сучасного телебачення. Її життєвим кредо є слова письменника 
Олександра Гріна: «прощення, розваги, посмішки і вчасно сказане 
потрібне слово. Володіти цим – значить володіти усім». Вона 
захоплюється творчістю цього письменника, але через велику зайнятість 
на роботі їй бракує часу поринути в чарівний світ його творчості. Не 
зважаючи на успішну кар’єру, заповітною мрією ведучої залишається 
бажання зайнятися професійною акторською діяльністю під керівництвом 
талановитого режисера. 

     Тож ми із із задоволенням 
продовжуємо тісно дружити і 
співпрацювати з цією надзвичайно 
талановитою, щирою, відкритою, 
цілеспрямованою особистістю і хочемо 
побажати їй процвітання, кар’єрного росту, 
затишку та тепла в домі. 
 
 
 Спілкувалися з зірками: Штанова Альоша (9-В), 
Микитенко Марія (10-Е), Біріна  Катерина  (10-Е) 
Мацевіч Олександра (11-Б) 

  

 

 

 Нова традиція у школі 
    Всі ми знаємо, що майже кожна країна має свої традиції. Ось і в нашій 
шкільній державі вони існують. 

Про наші справи знають всі… 

 
Охріменко Саша – 
учасник проекту 

«Танцюю для тебе - 3» 

 
 

В  гостях у Карлсона дитяча телестудія «Разом» 

 
Буторіна Марфа Іванівна  

Малюнок Микитенко Марії  

 
Банникова Валерія – 

володарка «Оскара» 

 



     Традиційними можна назвати «Зимовий бал», який буде проводитися 
лише другий рік, але вже встиг стати одним з найулюбленіших свят для 
старшокласників. Також взимку на кожній паралелі проводиться чарівне 
новорічне свято. 
     І в цьому році ми вирішили поповнити нашу шкільну скарбничку 
традицій. Тепер перед кожним значним святом буде створюватися 
спеціальний плакат для поздоровлень. Цей плакат надасть вам змогу 
привітати своїх друзів, однокласників та вчителів з наступаючими святами та 
залишити їм свої побажання. 

 Висвітлила новину Біріна Катя (10-Е) 
 

Казкова зала нашої гімназії 
На новорічні свята наша школа, як це постійно буває, 

перетворюється на казкову країну. Кожен поверх прикрашають 
різноманітними іграшками, в класах можна побачити цікаві новорічні 
прикраси.  

Родзинкою нашого чарівного царства є казкова зала, 
оформлена за дизайнерським проектом вчителя малювання – Бліндер 
Людмили Володимирівни. В цій залі відбуваються всі новорічні дійства. 
На кожній паралелі діти намагаються зробити свою особливу 
постановку. Усі святкові зустрічі залишають в серці незабутні враження 
і спогади. 

Редакція газети «ЗІрка»  вдячна Людмилі Володимирівні за 
чудовий настрій, подарований в цій чудесній казковій залі. 

Ділилась враженнями  Микитенко Маша (10-Е) 

 

Привіт від Діда Мороза  
На новорічні свята всі чекають на  подарунки від Діда Мороза. Такого гостя завжди раді бачити у нашій гімназії. Отже й не 

дивно що до нас завітав сам Дід Мороз зі Снігуронькою та двома помічниками-гномами. Діти молодших класів готувалися 

заздалегідь, тому із задоволенням розповідали цікаві новорічні віршики та колядки.  Деякі  з них ми розмістили на сторінках нашої 

газети. Команда  Діда Мороза привітала учнів всієї початкової школи, даруючи подарунки та гарний настрій. 

Гном-помічник Штанова Альона (9-В) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учні 31-ої на сцені Палацу  Дитячої та Юнацької творчості 
 

          У Палаці Дитячої та Юнацької творчості відкриті різноманітні 
гуртки для дозвілля дітей. Кожен має змогу записатися до найбільш 
уподобаного з них і розвинути один (а може й декілька) зі своїх 
талантів. На вибір пропонуються: ансамбль бального танцю, театр 

 
 

Головні герої : Дід Мороз – Горбунов Артем (11-Е), 
Снігуронька – Говтвяниця Альона (11-Е) 
Гмоми-помічники – Штанова Альона  та 

Сафонова  Віка (9-В) 

 

 

 

Про наші справи знають всі… 

 



естрадної пісні, гурток народного танцю «Барвінок» та безліч інших. 
Трохи більше 12-ти років гурток «Живе слово» з року в рік створює 
новий і оригінальний сценарій, що буде цікавим до уваги дітей. 
Головною родзинкою є те що всі ролі виконуються самими дітьми. 

          У цьому 
році на сцені 
ПДЮТ 
трапилась 
весела історія  
«Новорічні пригоди Супермена», у якій приймали участь учні 31-ої гімназії, а 
саме: Пархоменко Марія та Дмитренко Віталіна (7-В), Кривовязько 
Катерина, Кумпан Анна та Тертиць кий Дмитро (7-Е), Денисенко Максим і 
Приходько Дар’я (8-В), Бугаєнко Наталія (9-Е) – всі вони є учасниками 

 ансамблю «Барвінок». Головний герой історії – Поштар Печкін – 
здогадується, що листи до Діда Мороза були вкрадені Космічними 
Піратами. Він, намагаючись повернути вкрадене, перетворюється на 
Супермена і разом з Матроскіним, Шариком та героями мультфільму 
«Мадагаскар» вирушає на пошуки. На мій погляд, сценарій досить цікавий 
і сучасний. 

             Щиро дякуємо за увагу, яку колектив Палацу приділяє дітям та сучасній 
молоді, завдяки чому вони повноцінно розвиваються!           
   У цьому році Палац Дитячої та Юнацької творчості святкує ювілей — 75 років від 
дня заснування. Його вихованці працюють не лише в країнах колишнього 
Радянського Союзу, а й в Англії, Німеччині, США. За ці роки Палац пережив чимало 
змін і вдосконалень, але він завжди був і залишається для дітей країною дозвілля і 
радості. Вже 75 років він дарує радість і щастя дитинства. Мабуть, кожен хоч раз 
побував на новорічному дійстві і відчув неймовірну силу тієї  атмосфери, 
насолодився веселими конкурсами і солодкими подарунками. 
              Тож всі разом привітаймо Палац з Днем народження і побажаємо йому 
стати творчим початком для юних талантів рідної Полтави ще на багато-багато  
років!  

Статтю підготувала студентка 

факультету Журналістики ПНПУ Товкачевська Марія 

                                  Зіркові таланти 
 

У листопаді відбувся міський конкурс  дитячо-юнацьких клубів під назвою  «Сузір’я 
талантів».  Переможцями  стали учні нашої школи, що відвідують  дитячо-юнацький клуб 
«Промінь», а саме:  Довгаль Єгор (5-А) – Гран-прі (фортепіано), Деркач Катя (9-Е) – І місце (вокал), 
Зімірова Катерина (5-Б) – ІІІ місце (хореографія).  Ми вітаємо наших талановитих дітей з 
перемогою!  Бажаємо їм творчого натхнення, нових та креативних ідей. Вірте в свої сили і ваші мрії 
здійсняться! 

28 грудня у дитячому клубі 
«Промінь» відбувся традиційний 
зимовий «День дружби» та «Новий 
рік». Кожна дитина мала шанс 
показати себе та свої таланти. Якщо ти 
любиш спілкуватися, весело та с 
користю проводити 

 свій вільний час, хочеш проявити себе та розвинути свої таланти 
приходь до Клубу «Промінь», що знаходиться за адресою вул.. 
Г.Сталінграду 7, кв. 182.  

                   Ділилася враженнями Шаповал Марія (9-Б) 

 

 

 
Наші учні на сцені Палацу 

Про наші справи знають всі… 

 

 

 

 

 
Довгаль Єгор (5-А) 
володар Гран-прі 

 



 

                   Спогади королеви Зимового балу 
 
  Чи доводилося Вам бувати на чарівному балу, відчути себе справжньою 
королевою та кружляти у зимовому вальсі з принцом? Я впевнена, що 
кожна дівчина мріє хоча б на день перетворитися на попелюшку. Мушу 
сказати, це можливо, адже напередодні 2009 року мені пощастило 
перевтілитися в цей образ.  

Я з нетерпінням чекала 25 грудня, саме цього дня в нашій 
улюбленій гімназії мало відбутися грандіозне свято – Зимовий бал. До 
нього ми готувалися з великим ентузіазмом, особливо дівчата. Самі 
розумієте: зачіска, макіяж і найголовніше – сукня для справжньої леді. 
Хлопці ж мали виглядати, як англійські джентльмени – галантні та 
стримані.  

Нарешті всі дочекалися вечора і зимова казка розпочалася! На балу 
були присутні 11-і класи та вчителі, грала повільна чарівна мелодія.  

Молодь трохи хвилювалася, адже в наш час більшої популярності набули нічні клуби, 
дискотеки та інші розваги, а справжній бал у нашому житті був уперше. Але це не 
завадило  гарно провести вечір.  

Ведучими балу були п’ятеро красунь. Кожна з них мала окрему програму, за якою 
проводився захід. Розважальні конкурси та жвава музика допомогли присутнім відчути 
атмосферу свята. Чарівні дами та кавалери кружляли у вальсі. Відчуття у той момент були 
надзвичайними, ніби ти на урочистому прийомі у королеви. Її, до речі, та короля Зимового 
балу обирали за голосуванням, у якому приймали участь усі присутні. Дівчата голосували за 
юнаків і навпаки. Моє бажання того дня здійснилося – я стала королевою Зимового балу, а 
королем обрали Кузьменка Володимира. Друзі та вчителі вітали нас оплесками та 
комплементами. Переглядаючи фото з того свята, я знову переживаю ті відчуття, і вони 
надовго залишилися у моєму серці. 

Ми вдячні організаторам цього чудового свята, вони подарували нам незабутній вечір.  
Ваша мрія також може здійснитися, якщо Ви цього щиро бажаєте! 
 

Пригадувала казковий вечір королева «Зимового балу»  2009 року 
Бабанська Юлія 

 

 
«Зимовий бал» - 2009 року 

 

Праворуч Королева  

«Зимового балу» - 2009р. 



 

 

Як святкують Новий рік у різних країнах світу 
У кожній країні Новий рік зустрічають по-різному. Ми відібрали найцікавіші методи і традиції святкування цього чудового 

свята. 
В Америці…Листівки з поздоровленням прийняті в більшості країн, але американці 

б'ють всі рекорди. Абсолютний  рекорд  був  досягнутий в 1887 р., коли  пошта  
доставила  1.200.000 листівок. 

У В’єтнамі…У В'єтнамі новий рік відзначається за місячним календарем. 
Наприкінці січня або на початку лютого, коли тут настає рання весна. Ніхто не сідає за 
святковий стіл без букета квітів, особливо без улюблених нарцисів. У новорічну ніч 
прийнято дарувати один одному гілочки персикового дерева з набряклими нирками. 

У Панамі ...У новорічну ніч на вулицях піднімається неймовірний шум: грають 
труби, виють сирени, і кричать люди. Це, за давнім повір'ям, нібито відлякують злих 
духів. 

У Французьких селах ...На знак особливої уваги і сім'ям, якими їх запрошують на 
зустріч Нового року, дарують  як подарунок ...... колесо. 

У Шотландії та Уельсі. (в Англії) ...Ті, що йдуть у гості на зустріч Нового  
року, мають принести з собою шматочок вугілля і кинути його в спеціально розпалений в Новорічну ніч камін. Тільки після 
виконання цього звичаю господарі приймуть  гостей, що  прийшли до них з дружніми намірами. Твердо виповнюється й інший 
стародавній звичай: випуск старого і впуск нового року. Це робиться рівно за 24 години: хтось  з членів  сім'ї, вибігає  з-за святкового 
столу, кидається до дверей і відчиняє їх навстіж.  

Не важливо, що ви подаруєте до Нового року: листівки, букет квітів, поліно, шматочки вугілля. Головне  -даруйте, а ще 
галасуйте, кричіть і відкривайте  двері навстіж - загалом зустрічайте Новий рік, а разом з ним і удачу!                                                                                                                 

Інформацію збирала Біріна Катя (10-Е) 

Тест «Чи віриш ти в чудеса» 
 
1. Прокинувшись вранці, ти знаходиш біля ліжка  іграшку. 
а) цікаво, хто б це міг бути? 
б) напевне, вона від друзів. 
в) безперечно, -  це подарунок від батьків. 
2. Що в тебе лежить на тумбочці поруч із ліжком? 
а) книга про чарівників і магів. 
б) блокнот і ручка. 
в) плеєр і склянка соку. 
3. Завжди мріяв(ла) отримати в подарунок: 
а) чарівну паличку про здійснення всіх побажань. 
б) щось чудесне, у  блискучому папірці. 
в) щось, що могло б знадобитися  в житті. 
4. Який одяг ти любиш носити: 
а) щось, чого немає в інших. 
б) стильний і цікавий. 

в) зручний і практичний. 
5. Тобі б хотілося, щоб в нашій школі викладали уроки магії? 
а) це було б дуже цікаво. 
б) можна спробувати, але з обмеженням. 
в) це просто безглуздо. 
6. Які подарунки ти полюбляєш дарувати? 
а) щось незвичайне, чарівне, чого ніхто ніколи не дарує. 
б) завжди намагаюся зробити подарунок своїми руками, це 
приємніше ніж куплене. 
в) всі подарунки можна знайти в магазині. 
7. У тебе депресія, як будеш її лікувати? 
а) у мене її ніколи не буває. 
б) піду гуляти з друзями, кажуть допомагає. 
в) буду лежати на дивані і читати книгу.

 
Більше «а»: Ти – мрійлива і добра натура. Мрієш про тітоньку-фею, яка виконає всі твої бажання. Багато хто користується 

твоєю відданістю і добротою, а ти цього навіть не помічаєш. Тобі варто «спуститися з небес на землю» і бути більш рішучішим і 
стриманішим, тоді у тебе все буде добре. 

Більше «б»: Ти завжди бачиш різницю між 
мрією та реальністю. З тобою приємно 
спілкуватись. Ти – розумна і стримана людина, 
знаєш, коли потрібно вчасно зупинитись. Але іноді 
ти не проти трішки помріяти. Запам’ятай, твоя 
оптимістичність і відкритий характер повинні бути 
спрямовані в потрібне русло. 

Більше «в»: Ти – замкнута особистість. 
Розповіді про магів, фей і чудеса тобі нецікаві. 
Через це багато хто вважає, що з тобою нецікаво 
дружити. Потрібно бути більш оптимістичним і 
навіть трішки мрійливим, щоб до тебе потягнулися 
люди. 

 Адже мріяти ніколи не пізно!!! 

Склала тест Микитенко Марія (10-Е) 

Вмію сам – навчу  інших… 

 

 



 

 

 Сніговик 
У дворі серед катка хтось зліпив сніговика 
-Ти скажи, сніговичок, нащо тобі віничок? 
-А я уночі потихеньку замітаю сніг бистренько. 
-А нащо ж тоді відро? 
-А, щоб весело було. 
Бо, як місто засинає, ковзанки я заливаю 
-Ну, а нащо ніс-морквина? 
-Щоб, як випаде година, мені в лісі погуляти, 
  Міг би зайців пригощати! 
-Ще послухай, сніговик, а який у тебе вік? 
-Цілу зиму я стою, а весною – розстаю, 

  Й до наступної зими не зустрінемося ми! 
    Василенко Луїза   (4-А) 

 

Святки  
Ой ялинка зелененька,  
Ти така у нас гарненька. 
Скільки на тобі прикрас?! 
Будеш радувати нас. 

 
Рік новий зустрічати час, 
Все  готове вже у нас: 
І ялинка, й подарунки, 
І щедрівки, і малюнки. 
 
Далі ми Різдво святкуєм  
І смачну кутю готуєм. 
Веселенько колядуєм, 
Про Ісуса всім віщуєм. 
 
Ну, а далі – Василя, 
Покровителя селян. 
Старий Новий Рік стрічаєм, 
Хати житом засіваєм. 
 
Водохреща – свято завершальне, 
В церкву йдуть усі миряни 
Всюди воду освящають  
І цілющою вважають.  

                                                                                                    Василенко Луїза   (4-А) 
 

Відгадай телеграму  Діда Мороза: «Бажаю в новому році...» 
(хто відгадає першим ребус, отримає подарунок від Снігурочки в каб. 226) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Вигадали  та намалювали  ребуси  Микитенко Марія (10-Е)Розкладка Наталія (9-В)

Скарби моєї душі…  

 

 
Білоконь Юлія (6-І) 

 
Кіпєлова Яніна (6-В) 

 

 

       

 

       

 

     

 

       

 



 

 

Гороскоп на 2010 рік 
 

 Ми переступили поріг Нового Року, але рік 
жовтого металевого тигра, що належить до 
стихії металу, талісманом якого є срібло, настане 
14 лютого. Це рік несподіваних ситуацій, рік 
досягнень та випробувань, рік екстриму, рік сім’ї, 
рік поривів та рік кохання. 
 
Овен 
Здоров’я буде міцним у цьому Тигра році 
Удача Вас спіткатиме на кожному  кроці 
Шкільне життя плекатиме у Вас в житті надії, 
А в кінці року збудуться усі блакитні мрії 
Тілець 
Богатим буде Новий Рік, 
Щасливим станете він навік  
Тільцям здоров’ячка додасться, 
Усе задумане удасться   
Близнюки 
Не бійтесь хитрих авантюр, 
Вдягатись з шиком від Кутюр 
Дасть змогу рік 2010, 
І незабаром станете коханим 
Рак 
Рік щастя радості і достатку 
Життєвий спокій зайде до Вас в хатку, 
Всі Раки вчиться стануть гарно, 
Бо Доля опікатиме Вас старанно  
Лев 
Лев і Тигр з’єднаються в одне,  
А тому Левів вдача тут спіткне 
Здоров’я й щастя, Леви, Вас чікають, 
В 2010 році зірки це передвіщають.  

Діва 
Діви працьовиті, як завжди, 
І Ви вже близько до мети. 
Здоров’я, вдача і наснага -  
Сьогодні Ваша перевага 
Терези 
Терезам хитатись не до справи,  
А тож кидайте усі справи 
І в Новий Рік мерщій відпочивати, 
Усі дива і блага від нього тримати 
Скорпіон 
Багатство, вдача і кохання 
Дарунок Вам до святкування 
Добро і щастя в серці в Вас  
Запанують нині й повсякчас 
Стрілець 
Новий Рік дарує свято  
Й подаруночків багато 
Здоров’я, дружба і навчання 
Чекають Вас зарані 
Козеріг 
Життю радійте у Новому Році, 
Адже фортуна буде на Вашому боці, 
Здоров’я, кохання, щастя й достаток 
Чекають на Вас в Новорічний ранок 
Водолій 
Добрі,дивовижні відчуття, 
Дарунок радості життя 
Відкриє Рік 2010-й, 
Для щастя,радості якраз удалий 
Риби 
Риби плаватимуть в удачі морі, 
Здається Вам, дістанете і зорі.  
А так і станеться, лиш Ви  
Тлумачте правильно всі віщі мрії- 

Спрогнозувала Штанова Альона (9-В) 
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