Міжнародна виставка «Вища освіта 2016»

11-12 листопада в Палаці
мистецтв відбулась IV
Міжнародна виставка - осінній
салон «Вища освіта 2016».
Це одна з перших
спеціалізованих виставок у
Західній Україні, що пропонує
школярам-випускникам навчання
в кращих вишах не лише України,
а й Польщі, зокрема Варшави,
Кракова та Лодзя, а також
Канади. Учасники салону – а це
близько 30-ти вишів –
пропонували програми обміну
студентами.
У рамках виставки відбувалися
презентації навчальних закладів,
програми обміну студентів та
учнів, проводились майстеркласи з вивчення іноземних мов.

Також учні мали нагоду
проконсультуватись у
представників різних навчальних
закладів щодо освітніх
пропозицій, можливостей
навчання за кордоном, стипендій
чи стажувань.
Мені було дуже цікаво відвідати
цю виставку. Адже, хтозна, куди
заведе мене доля…Можливо, я
буду здобувати освіту за
кордоном. Інформація, яку я
здобула, згодиться мені, аби
зваживши усі «за» і «проти», я,
нарешті, змогла визначитись із
вибором професії та вишу.
Раджу всім старшокласникам та
випускникам відвідувати такі
заходи, аби зробити правильний
вибір щодо ВУЗу.

Віра ОВЕРКО

Фестиваль сиру і вина
Уже традиційно місцем зустрічі усіх
гурманів стане VI Свято сиру і вина,
яке відбудеться у Львові 21-23 жовтня
на площі перед Львівським Палацом
Мистецтв. Протягом трьох днів свята
пройде Ярмарок сирів та вин,
різноманітні кулінарні майстер-класи,
працюватиме арт-майстерня. Свято
сиру і вина гарантує задоволення для
всіх!
Сьогодні існує надзвичайно багато
видів сиру, а от можливості всіх їх
спробувати та обрати із широкого
асортименту улюблений - не так багато.
Зануритись у світ сирів та розібратись з
розмаїттям їх видів можна на VII Святі
сиру та вина.
А що може краще смакувати зі
шматочком сиру, ніж келих чудового
вина? Тому до фестивалю
приєднаються й винороби, які
представлять свою найкращу
продукцію та зможуть позмагатись за
прихильність серед поціновувачів вина.
На Святі сиру і вина діє хороша
традиція давити виноград, як це
робили колись. З видавленого соку
потім роблять фестивальне вино.
Невід’ємною частиною проведення
кожного Свята сиру і вина є дегустації
від провідних винних брендів.
Вино можна не тільки пити, але й ним
малювати чудові картини. Багаті
відтінки червоного, багряного
надихнуть на втілення найсміливіших
задумів! Картини вином, винна
каліграфія тільки на VІI Святі сиру та
вина.

Традиційним заходом Свята сиру і вина
є відзначення Дня Сирника. На території
Свята усіх охочих пригостять смачним
львівським сирником, який спечуть за
давнім рецептом! Цього року День
сирника відзначать 23 жовтня.
Цікавою і насиченою буде програма і
для дітей. Захоплюючі атракції,
майстер-класи з виготовлення сирних
коників та інші забави. До того ж
працюватиме арт-майстерня, святкова
пошта «Зі Львова з любов’ю», за
допомогою якої можна буде відправити
Art-листівки та поділитися враженнями
із близькими.
VII Свято сиру і вина стане гарною
нагодою більше довідатись про
культуру сироваріння та традиції
виноробства у Львові, побувати на
винних дегустаціях та скуштувати
найрізноманітніші види сиру і
насолодитися вином від кращих
виробників.
Максимів Микола

Слово про школу
Кожен учень школи - наша гордість.
Львівські школи завжди плекали
обдарованих дітей. Школа №78 не
стала винятком. Кожен вчитель
намагається розкрити в учневі
природу психологічний механізм його
творчості. Вираз «обдаровані діти» дуже умовний. Цим терміном
позначають учнів із звичайно раннім
розумовим підйомом, з яскравою
вираженістю тих чи інших спеціальних
розумових властивостей з ознаками
сприятливих передумов розвитку
наукового таланту. У найбільш
загальному вигляді обдарованість
можна визначити, як підвищений
рівень розвитку однієї чи кількох
здібностей людини, на основі яких
з’являється можливість досягти
високих результатів у соціально
значущих видах діяльності. У школі
щорічно розробляються заходи по
виконанню програми «Творча
обдарованість», які передбачають
проведення індивідуальної роботи з
обдарованими учнями, участь їх у
шкільних, районних та обласних
олімпіадах, участь у конкурсах,
фестивалях.

І так, 2016-го навчального року школа
№78 має чим похвалитись. Вітаємо
таких учнів : Вікторію Гавдик ученицю
3-А класу, Лабич Софію ученицю 10
класу, Лабич Віру ученицю 10 класу,
Магас Олену ученицю 6 класу за
перші місця у міському конкурсі "І. Я.
Франкові своїми руками" . Також
вітаємо призерів Всеукраїнської
учнівської олімпіади з математики :
Мадея Михайла учня 8 класу за
зайняте 3 місце і Цапіва Володимира
учня 9-А класу за почесне 2 місце.
Ще маємо переможців у іноземних
конкурсах та олімпіадах : Сорочака
Станіслава учня 8 класу -(1 місце) і
Струтинську Катенину ученицю 10
класу -(3 місце) -призери районного
етапу Всеукраїнської учнівської
олімпіади з англійської мови.
Побажаємо всім учням успіхів у
творчості, наснаги і натхнення.
Сікиринська Квітослава

Історія нашої школи
Наша школа знаходиться на вул.
Замарстинівській, яка має давню
історію.
Своєю назвою вулиця завдячує
колишньому міському селу
Замарстинів, яке заснував у
1387 р. міщанин Йоганн Зоммерштайн.
Згодом він спорудив тут маєток
Зоммерштангоф. Це німецьке слово
поступово трансформувалося у
«Замарстинів».
У 1615 р. місто викупило Замарстинів
із приватної власності. До 1934 р. на
місці нашої школи було болото. Поряд
протікала р. Полтва. На вул.
Замарстинівській 130 (зараз – територія
автомайстерень) до 1934 р. була
гімназія для дівчат. Приміщення школи
збудоване у 1934 р. поляками, де до
1939 р. навчалися діти із польських
сімей нашого району. Враховуючи
специфіку грунту біля р. Полтви, школа
будувалася на

В роки Другої світової війни німецька
окупаційна влада використовувала
приміщення школи як військовий
госпіталь. Але поряд з госпіталем німці
дозволили відкрити 4-річну українську
школу.
Після війни відновлюється навчання у
школі. У 1948-1949 рр. були посаджені
тополі. Текла р. Полтва. Де вода була
чистенька, з білим пісочком.
З 1944 р. школа функціонує як
середня. На вул. Інструментальній був
дитячий будинок, тому у школі
навчалися переважно вихованці цього
закладу і переселенці із Польщі. Саме
через це, місцеві жителі не дуже хотіли
вести дітей у цю школу. Проте, з
часом, сюди пішли діти з сусідніх
вулиць.
Поряд з нашою школою, красується
церква свщнм. Йосафата, з якою
налагоджена співпраця.
Віра ОВЕРКО

Квітка Цісик
Квітка Цісик — американська співачка
українського походження, популярна

виконавиця рекламних джинґлів у США,
оперна і блюзова співачка, виконавиця
українських народних пісень.
Пісня «Ти осяюєш моє життя» (англ. You Light
Up My Life), яку вона виконала для
однойменного фільму, отримала 1978 року
«Оскар» і «Золотий глобус» у категорії
«Найкраща пісня до фільму», а також
номінувалася на нагороду «Греммі» у категорії
«Пісня року». Дитячі й юнацькі роки Квітки
Цісик проходили за навчанням.
В буденні дні Квітка Цісик навчалася в
американській стандартній школі, а по суботах
прямувала до «Школи українознавства», куди її
записали батьки, намагаючись зберегти зв'язок
з
батьківщиною та українським
людом. Крім того,
більшість українського емігрантського юнацтва,
мала за честь перебувати в рядах пластунів, де їх
наставники продовжували виховувати та
спрямовувати в любові до України. Які б
заробітки
не мала українська родина
в еміграції, справою честі
було відкласти кошти на літній табір для своєї
дитини. Не була винятком й родина Цісиків. З 7
16 років юна пластунка
до Квітка відвідувала ці
тритижневі табори в горах — жили в наметах,
щовечора збиралися довкола великої ватри, вчили
українські пісні, пізнавали українські обряди та
звичаї.

У «Пласті» здобула ступінь пластунарозвідувача. Після цього

організувала співочий гурт «Соловейки»,
яким керувала протягом трьох років.Дівчата
виконували народні та популярні

пісні, супроводжуючи спів грою на гітарах.
Після закінчення 1970 року Вищої школи
музики і мистецтва у Нью-Йорку Квітка Цісик
навчалася протягом одного року в Харперколеджі — складовій частині Університету
штату Нью-Йорк у Бінгемтоні , де в той час її
старша сестра Марія викладала гру на
фортепіано. Тоді вже мала декілька
записаних власних пісень.
В січні 1971 року ініціативним комітетом,
який складався переважно зі студентів
Харпер-коледжу, до Дня соборності України
була створена телевізійна програма

«Думки про Україну» . До якого Марія Цісик
готувала сценарій.Також вона співала
українські пісні в супроводі гітари або
фортепіано.
Після смерті батька потреба заробляти на
життя звернула молоду співачку з оперного
шляху

в світ джинґлу. Певний час вона виступала в
клубах Нью-Йорку та не втомлювалась
надавати свої записи продюсерам і
рекламним агенціям для прослуховування. З
часом це , зрештою, принесло позитивні
результати. В середині 1970-х Квітка
відчайдушно увірвалася в світ реклами на
телебаченні та радіо, де її чекала
справжня американська слава.
Від тоді Квітка працювала над записом
саундтреків до художніх фільмів та
брала в них участь як акторка.

День писемності
Шануйте нашу мову,
Українське читайте,
Пізнавайте нове,
Своє не забувайте.
В цей час для нас складний,
Важлива підтримка народу,
В день писемності відкрий,
Собі чогось нового.
Відкрий кобзар Шевченка,
Лесю Українку не забуть,
Нагадай ще і Карпенка,
А вслід за ним підуть
Запевняю тебе що всі інші,
Легендарні і прості,
Поеми драми і вірші,
Усіх років і століть,
Всі вони неповторні,
Їхня творчість-кольорова гамма,
Яка тебе наповнить,
Синьо жовтими кольорами.
Михальська Юля

