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Задорной песней лето отзвенело, 

И золотая осень началась. 

Скорей, друзья, скорее все  

за дело! 

Вас ждет залитый солнцем 

 школьный класс. 
 

Вы побывали в лагере, в походах, 

Окрепли, повзрослели, развились –  

Позвольте вас поздравить  

с новым годом, 

С учебным годом – новым  

шагом в жизнь! 
 

Пусть  каждый школьный день пройдет недаром, 

Вам надо много, очень много знать! 

Зовет мечта, и нам не нужно спорить, 

Что в школе наша лучшая пора! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дорогие друзья! 
 

1 сентября -  в  День знаний, для миллионов 

юных граждан Украины начинается учебный год. 

Славная традиция праздновать первый день 

нового учебного года объединила многие поколения: 

без преувеличения, его отмечают все, от 

воспитанников детских садов до людей, давно уже 

окончивших школу или ВУЗ. Это наш общий 

праздник, потому что в основе любого дела, любой 

профессии и даже хобби лежат знания. Они дают 
человеку уверенность и свободу в выборе жизненного 

пути, возможность добиться успеха и реализовать свои 

способности. От них будет зависеть стабильность и 

процветание нашей страны в третьем тысячелетии. 

Именно поэтому мы столь серьезное внимание 

уделяем обеспечению качественных образовательных 

услуг.  

С особым чувством признательности я 

обращаюсь к нашим учителям и родителям, чей 

самоотверженный труд вызывает глубокое уважение 

всего общества. Пусть наши старания  приведут наших 
детей к новым знаниям и открытиям, которые 

обязательно принесут успех, счастье, удачу и 

профессиональный рост. Учитесь и живите увлеченно! 

С новым учебным годом! 
 

Директор Николаевской гимназии №2 

Федоренко В.А. 

 

 

Все начинается со школьного звонка… 
В далекий путь отчаливают парты, 
Там впереди покруче будут старты 

И посерьѐзней будут, а пока… 
 

День знаний отмечается 1 сентября как Государственный 

праздник с 1984 года. Тогда Украина входила в состав СССР как 
республика. Для учителей и учащихся нашей гимназии, 
приближающейся к 150 летнему юбилею, это праздник был всегда 
особенным. Для первоклассников – это праздник первого звонка, 
для пятиклассников – это праздник первого звонка в гимназии, а в 
целом, праздник начала нового учебного года, прежде всего для 
учеников, студентов, учителей, преподавателей и, конечно же, 
наших родителей. Первоначально день 1 сентября, уже после 

придания ему статуса Государственного праздника, все же был 
учебным днем: праздник в школе начинался торжественной 
линейкой, затем Урок Мира, затем другие уроки. Теперь в школах 
проводятся только праздничные и торжественные мероприятия, 
которые «сдруживают» ученические, ученическо-учительские и 
родительские  коллективы.  

 

Все начинается со школьного звонка 
Дорога к звездам. Тайны океана! 

Все будет поздно или рано, 

Все впереди ребята, а пока… 
Все начинается со школьного звонка. 

 

Под дружные аплодисменты всех присутствующих на 
торжественную линейку посвященную Дню Знаний вышли наши 
«первоклашки».  «Первоклашки» - это не только ученики школы 
№59, которые пришли «первый раз - в первый класс», но и 
ученики, которые поступили в 5 класс  и начинают новую -  
гимназическую жизнь.   

Поздравить детвору и педагогические коллективы школы 
№59 и гимназии №2 пришли родители, первые лица городского и 
областного советов. Они выразили свое восхищение старейшей 
гимназии города и пожелали всестороннего усовершенствования 
учебно-воспитательного процесса, а главное здоровья 
преподавателям, ученикам и их родителям. 

 

Абаза Вячеслав,  

ученик 10 В класса 
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 У гімназії пройшов день  

допомоги Онкологічному Дитячому 

Центру. Під патронатом нового 

президента гімназії Голобродської 

Маргарити було  проведено 

благодійний концерт «Діти дітям» 

за участю талантів та 

обдарованих учнів гімназії. 

Результатом цієї акції було 

перерахування на рахунок 

Онкологічного Дитячого Центру 

1560 грн.  

 
              

 
 

 Наша вчителька німецької мови Кожущенко Олена 
Петрівна стала ПЕРЕМОЖЦЕМ  МІСЬКОГО ТУРУ КОНКУРСУ 
«ВЧИТЕЛЬ РОКУ». Зараз вона готується до такої ж блискучої 
перемоги у обласному турі конкурсу. ВІТАЄМО 
ПЕРЕМОЖНИЦЮ ТА БАЖАЄМО ПОДАЛЬШОГО УСПІХУ! 

 

 Команда юніорів, у склад якої увійшли учні Паршук О., 
Гарбузова К., Юшенко С. (11 А клас), Юсупова В. (11-Б клас), 
Блінніков С. (9-А клас) -   стала переможцем Міського туру  
ТУРНИРУ  «ЮНИХ ГЕОГРАФІВ» та посіла почесне ІІІ місце у 
обласному турі конкурсу, а учень Блінніков Сергій 
продовжив боротьбу за першість у складі обласної команди, 
яка прийняла участь у Всеукраїнському турі конкурсу. 
Вітаємо переможців!  
 

 Почесні ПРИЗОВІ МІСЦЯ У ОБЛАСНОМУ ТУРІ КОНКУРСУ 
знавців української мови ім. П. Яцика посіла команда у 
складі таких учнів: Юсупова В. (1 м.), Ісаєва К., Гагаркіна Є, 
Ракіна В., Асєєва, Кірпенко О. Вчителі  які підготували 
переможців: Купцова В.В., Бензар Г.І., Маєнко Л.І., Чернікова 
Н.В. 
 

 Учениця 11-А класу Олена Дмитренко посіла ПОЧЕСНЕ 2 
МІСЦЕ У  ОБЛАСНОМУ КОНКУРСІ «Мова  - Душа народу»  
(Вчитель Купцова В.В.). 
 

 У мовно-літературному конкурсі учнів та студентів           
ім. Т.Г. Шевченка І МІСЦЕ ПОСІЛИ учні вчителя української 
мови Маєнко Любов Іванівни  - Полянська Аліна (5Б клас) за 
твір «Моя зустріч із Тарасиком Шевченком», та  Нестеренко 
Євгенія (9-Б клас) за твір «Вшановуємо пам’ять…».  

 

 Паршук Оксана (вчитель Купцова В.В.) ПОСІЛА ІІ МІСЦЕ   
У МІСЬКОМУ ТА ІІ МІСЦЕ У ОБЛАСНОМУ ТУРІ конкурсу 
«Об’єднаймося ж, брати мої».  
 

 Конкурс «Поетична пристань» підкорився ВАСИЛЬЧЕНКО 
ОЛЕНІ (10Б КЛАС), яка посіла І МІСЦЕ (вчитель Денисенко 
Л.Д.), та АМБАРЦУМЯН МАРГАРИТІ (5В КЛАС), яка посіла ІІ 
МІСЦЕ (вчитель Бензар Г.І.). 

 

Переможці міських олімпіад 
 у 2010 -2011 н.р. 

 

№ ПІ учня 
кла

с 
предмет М учитель 

1 Муштаєва Юлія 7а укр.мова 3 Денисенко Л.Д. 

2 Нікуліна Анастасія 7в укр.мова 2 Денисенко Л.Д. 
3 Іпатенко Ярослав 8в укр.мова 3 Купцова В.В., 

Чернікова Н.В. 

4 Ракіна Віолетта 8г укр.мова 3 Купцова В.В. 
5 Мельник Вероника 8в укр.мова 2 Купцова В.В., 

Чернікова Н.В. 

6 Дідковський Олександр 8в укр.мова 2 Купцова В.В. 
7 Гагаркіна Євгенія 9а укр.мова 2 Маєнко Л.І. 

8 Голобродська 
Маргарита 

10б укр.мова 2 Денисенко Л.Д. 

9 Гарбузова Ксенія 11а укр.мова 3 Купцова В., 
Нікуліна Т.І. 

10 Троцький Владислав 11а укр.мова 1 Нікуліна Т.І. 
11 Зінько Дмитро 9в рос.мова 2 Царлова І.В. 

12 Шагієва Олександра 9в рос.мова 3 Царлова І.В. 
13 Голобродська 

Маргарита 
10б рос.мова 2 Лобзіна С.В. 

14 Бібік Юрій 11а рос.мова 1 Ірклій О.Ю. 
15 Прокофьєва Анастасія 9а світ.літ. 2 Царлова І.В. 

16 Корінецька Світлана  9в світ.літ. 2 Царлова І.В. 

17 Воробйова Марія 10б світ.літ. 1 Лобзіна С.В. 
18 Бородіна Яна 10в світ.літ. 2 Лобзіна С.В. 
19 Троцький Владислав 11а світ.літ. 1 Ірклій О.Ю. 

20 Веріковська Анна 11б світ.літ. 2 Царлова І.В. 
21 Сова Іван 8в фізика 3  Мазур  О.В. 

22 Биченко Олексій 8г фізика 3 Мазур  О.В. 
23 Дідковський Олександр 8г фізика 3 Мазур  О.В. 
24 Биченко Дмитро 9а фізика 3 Мазур  О.В. 

25 Асташкін Антон 10а фізика 3 Ліскович О.В. 
26 Середа Олена  8г хімія 2 Рибіна С.Ф. 

27 Биченко Дмитро 9а хімія 1 Рибіна С.Ф. 
28 Бучковський Владислав 9а хімія 3 Рибіна С.Ф. 

29 Бібік Юрій 11а хімія 1 Рибіна С.Ф. 
30 Троцький Владислав 11а хімія 2 Рибіна С.Ф. 
31 Голодницький Дмитро 8в біологія 2 Уткіна Н.Ю. 

32 Юшенко Станіслав 11а біологія 1 Уткіна Н.Ю. 

33 Іпатенко Владислав 11а біологія 3 Уткіна Н.Ю. 
34 Троцький Владислав 11а біологія 3 Уткіна Н.Ю. 
 35 Царлова Карина 7а географ. 3 Корольова О.А. 

36 Реутенко Анастасія  8а географ. 3 Корольова О.А. 

37 Дідковський Олександр 8г географ. 2 Корольова О.А. 
38 Блінніков Сергій  9а географ. 2 Корольова О.А. 

39 Голобродська 
Маргарита 

10б географ. 3 Корольова О.А. 

40 Троцький Владислав 11а географ. 2 Корольова О.А. 
41 Руденко Олексій 8в історія 2 Відайко Г.В., 

Раєвська О.В 

42 Биченко Олексій 8г історія 3 Відайко Г.В., 
Раєвська О.В. 

43 Блінников Сергій 9а історія 2 Відайко Г.В., 
Раєвська О.В. 

44 Троцький Владислав 11а історія 2 Відайко Г.В., 
Раєвська О.В. 

45 Пшенична Анастасія 8в нім.мов 2 Кожущенко О.П.     

46 Дідковський Олександр 8г нім.мов 1 Кожущенко О.П.     

47 Чернова Владислава 9б нім.мов 3 Кожущенко О.П.     
48 Васильченко Альона 10в нім.мов 3 Кваша О.В. 
49 Бужан Володимир 11а нім.мов 1 Новікова Л.І.       

50 Хребтович Олександра 11б нім.мов 3 Кваша О.В. 

51 Коваленко Валерія  6б математ 2 Марчук Н.Г. 
52 Денисова Ольга 8в математ 2 Марчук Н.Г. 
53 Биченко Олексій 8г математ 3 Марчук Н.Г. 

54 Чертенкова Катерина 8а фр.мов 2  Васильєва О.Г.      
55 Дереш Аліна 8а фр.мов 2 Гершкович І.А. 

56 Іпатенко Ярослав 8в фр.мов 3 Гершкович І.А. 

57 Мельник Вероника 8в фр.мов 3 Гершкович І.А 
58 Середа Олена 8г фр.мов 1 Васильєва О.Г. 
59 Гагаркіна Євгенія 9а фр.мов 2 Гершкович І.А 

60 Форошевська Юлія 9б фр.мов 1 Васильєва О.Г. 

61 Масько Анна 9в фр.мов 2 Васильєва О.Г. 
62 Букач Олександр 10а фр.мов 3 Гершкович І.А 

63 Маленовська Катерина 10б фр.мов 1 Гордієнко Н.В. 
64 Маркіна Євгенія 10б фр.мов 2 Гордієнко Н.В. 

65 Ісаєва Катерина 10в фр.мов 3 Гордієнко Н.В. 

66  Пацалов Олександр 11а фр.мов 1  Васильєва О.Г. 

67 Троцький Владислав 11а фр.мов 2 Васильєва О.Г. 
68 Мельник Вероника  8в    англ.м 1  Гусєва Л.С.  
69 Руденко Олексій 8в    англ.м 2  Гусєва Л.С.   

70 Ягольник Владислава 10б    англ.м 1  Кржеминська  
71 Левченко Марія  11а    англ.м 1  Білик Д.В. 

 
P.S.  Человек никогда не подвергается большему испытанию, чем в момент исключительной удачи.    Л.  Уоллес 
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Моя енергія – гімназії ! 
 

Ось, нарешті мені, як новообраному президенту школи, 

випала почесна місія писати статтю на сторінку наших 

„Гимназических ведомостей”!  

І, перш за все, від усієї душі висловлюю щиру подяку 

усім, хто в мене повірив, хто віддав свій голос за №7! 

Обіцяю виправдати всі надії та очікування щодо моєї 

програми. Хай навіть зараз не реалізовано ще навіть 
половини її, ми на певному шляху! 

Уже створено шкільну пошту, за допомоги якої я 

сподіваюсь налагодити зворотній зв’язок із учнями. Ми 

отримували пропозиції щодо теми Зимового балу від учнів 

старшої школи та побажання щодо святкування Нового 

року учнями 5-8 класів. Ви звертаєтесь до мене з 

проханнями вмикати музику на перервах? Тоді чому ж я 

досі маю так мало конкретних побажань щодо виконавців, 

композицій? І взагалі, якщо ви бажаєте свята й у вас є 

конкретні пропозиції – я обіцяю не ігнорувати їх! 

Долучайтесь, реалізуймо ці плани також за допомогою 
шкільної пошти!  

Якщо ж у вас є бажання стати кимсь особливим для 

школи, зайняти, можна сказати, своє місце в учкомі 

гімназії, я чекаю на таких активістів! Тому що президент 

гімназії – не лише виконавець, а перш за все, організатор. 

Нині починає формуватися команда для роботи над 

шкільним сайтом, який може й повинен стати епіцентром 

розповсюдження інформації. Пригадайте-но, якою 

популярністю користувався сайт Миколаївської гімназії 

№2 якихось рік-два тому! А тепер уявіть, наскільки б легше 

було не телефонувати половині класу, аби дізнатися все ж 

таки, „А що там за заходи плануються на завтра?”, або „О 
котрій приходити до школи на 

посадку/лінійку/святкування/збори?” тощо, а віднайти всю 

необхідну інформацію за адресою http://gymnasiya-2.mk.ua! 

Тож я щиро сподіваюся, що люди, яких цікавлять 

комп’ютерні науки, відгукнуться на мою пропозицію. 

Роботи немало, тому ми пропонуємо не фіктивно 

вважатися „редактором шкільного сайту”, а дійсну 

можливість набратися досвіду, щоб потім можна було 

сказати: „ Я знаю, як це робиться!”. Більш того, необхідно 

розшукати людей, які б займалися музикою в школі. Це 

включає в себе роботу зі шкільним радіо, посаду DJ на 
святах, роботу в агітбригадах, які захищають честь школи 

на міському й обласному рівнях. Зрозумійте лише одну річ 

– щоб працювати, треба натхнення. А що таке натхнення 

для лідера учнівського самоврядування? Це вогники у 

ваших очах та бажання учнів не жити за рахунок творчої 

роботи активістів школи, а приєднуватися до них! У нашій 

гімназії, до речі, існує безліч можливостей для 

самореалізації. Більше, ніж в інших школах. Варто лише 

зруйнувати кліше щодо одноманітності роботи в комісіях 

учнівського самоврядування. Чим ми й збираємось 

зайнятись. Беріть друзів, пропонуйте їм реалізувати себе та 
долучайтеся до нашої команди!  

Ще я б хотіла звернутися до вас щодо стоянки для 

велосипедів. Я не чаклунка й не вмію створювати предмети 

з повітря. Але якщо сказала, що зроблю – то зроблю! 

Запам’ятайте лише одне: як тільки будуть вирішені всі 

організаційні моменти, я запропоную вам поєднувати 

корисне з приємним, приїжджаючи до школи на 

велосипедах.  

А взагалі, я щаслива, що після 5ти років підготовки 

нарешті досягла такої вершини! І висловлюю подяку всім 
опонентам на виборах гімназії за чесну конкуренцію та за 

розуміючий, навіть дружній колектив. Це досить дивно 

звучить, але погодьтеся, що так воно й було. 

Наостанок хочу зауважити одне. Сьогодні Миколаївська 

гімназія №2 належить нам. Ми нею живемо, ми її творимо, 

ми визначаємо певним чином її майбутнє. А ось у цьому 

майбутньому багато хто приведе сюди навчатися своїх 

дітей і зможе гордо промовити: „Колись ми були для 

школи, тепер вона у ваших руках!”. Тож, щоб ці 11 років не 

залишились лише необхідним етапом перед початком 

життя, долучайтесь до нас, не живіть планами й мріями, 
творіть спогади! 

З любов’ю, 
Ваш президент, 

Голобродська Маргарита,  

учениця 10-Б кла  

http://gymnasiya-2.mk.ua/
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*** 

І чверть цього навчального року 
запам’ятається учням нашої гімназії Днем 

Здоровья, що проходив у Харчатовському 

лісі. І хоча цей захід вже давно став 

традицією, у цьому році ми трохи 
урізноманітнили програму і влаштували 

воєнно-патріатичну гру «Зарниця».  Хлопці і 

дівчата мали змогу   продемонстрували свою 
загально-військову підготовку: виривання 

окопів, кидання гранати, вправи з автоматами 

та багато іншого. А родзинкою цього дня 
стала гра «Пйнтбол» у якій були змагання по 

паралелям. Та не зважаючи на те що були 

окремі «сюрпризи»  - перемогла  дружба, і 

відчуття мужності  та гідності переповняло 
усіх.  

Дякуємо за організацію та проведення 

цього заходу нашим вчителям Четвертаку 
Олексію Васильовичу, Моїсеєнко Олександру 

Сергійовичу та директору гімназії Федоренку 

Володимиру Олександровичу.  

 Сподіваємося, що наступний  навчальний 
рік також порадує нас різноманітністю. 

 

Члени Учкому 

*** 

Как долго мы ждали этого дня! Обсуждали 
– где и как будем проводить. Спорили, 

ругались, мирились, но, все-таки… Эот день 

настал!  

Пятые и шестые классы проводили день 
здоровья в парке «Победы», на берегу реки. 

Эстафеты, конкурсы, игры – все это нас 

развлекало и сплотило в единый 
гимназический  коллектив. Победила дружба! 

И мы рады этому. Ну а потом долгожданный 

пикничок. Благодаря дружбе, взаимопомощи 
и взаимопониманию, время пролетело весело 

и очень быстро.  

Наши родители, учителя, классные 

руководители и завуч Кизицкая Валентина 
Петровна принимали самое активное участие  

в подготовке и проведении соревнований, 

награждений  и пр. 
Как жаль, что пришлось расстаться! Но я 

уверена, мы непременно скоро встретимся  

тем же составом и вновь будут соревнования, 
и  опять победит дружба, а на поляне  нас 

будет ждать такой желанный пикничек!  
 

Гребень Александра,  

ученица 5А класса  
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*** 

День Здоровья – одно из любимых 
мероприятий ребят нашей гимназии. В этом 

году, как и всегда, мы выехали на природу, в 

лес. Все, в том числе и учителя, с 
удовольствием принимали участие в 

различных конкурсах. В завершении 

конкурсной программы нас ждал сюрприз 

организованный директором гимназии 
Владимиром Александровичем - это игра 

«Пейнтбол», что весьма порадовала 

большинство гимназистов. Таким образом, 
все мы хорошо провели время: общались, 

играли, пели песни, фотографировались, 

узнавали друг друга в новых ситуациях, 
очень устали, но были счастливы… 

Замечательная традиция «День Здоровья»! 

Надеюсь программа этих выездов  и впредь 

будет такой насыщенной, разнообразной, 
веселой. 

Маленко Юля, 

 учениця 10В класса 

 

 
 

ТИЖДЕНЬ СВІТОВОЇ ЛІТЕРАТУРИ 

 у нашій гімназії 
 

 У нашій гімназії стартував двомісячник «У світі 
інтелектуальних ігор» і перший тиждень – світової 
літератури. 

 Перед першим уроком вчителі Лобзіна Світлана 
Вікторівна та Царлова Ірина Володимирівна 
влаштували на першому та другому поверсі 
перфоменс. Учні 9-х та сьомих класів брали у ньому 
участь. Дев’яті класи розігрували середньовічну п’єсу-
мораліте «»Звичайна людина, а сьомі класи – балади 
Шиллера «Рукавичка» та Франсуа Війона «Скрізь 
прийнятий – я гнаний звідусіль». Це було просто 

захоплююче!..  
На оперативці ми, учні 7-х класів, захищали проект 

«Балада у світовій літературі». Мі всі зібралися в 
актовій залі і  захоплено переглядали презентації, 
інсценували їх. А завершили цей захід цікавою 
дискусією «Чи популярний жанр балади у світовій 
літературі сьогодні». І дійшли до такого висновку: 
«Балада буде завжди і є одним із найпопулярніших 

жанрів художньої творчості народів світу. Адже у ній, 
немов блискавкою освітлюються найбільші таємниці 
людського життя, відкриваються невідомі глибини 
душі і серця героя». 

Тим часом в учнів 9-х класів відбулося відкриття 
проекту «Театр у ХІІ – ХІІІ столітті».  

Пізніше учні 11-х класів провели літературний 
вечір «Две поэтессы – два мира». Учні читали вірші А. 

Ахматової та М. Цветаєвої. 
Дивовижно цікавий світ  -  світова література! 
 

Царлова Карина, 

 учениця 7А класу 
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Начиная с 1965 года в 
республиках Советского Союза 

отмечается День учителя. В эпоху 

Советского Союза этот 

профессиональный праздник 

повсеместно отмечался в первое 

воскресенье октября. Эта же традиция 

закрепилась и теперь в Украине. В 

1994 году ЮНЕСКО учредила 

Всемирный день учителя (World 

Teaches' Day), отмечаемый ежегодно 5 

октября.  
      День учителя — один из самых 

любимых профессиональных 

праздников. В этот день учителя 

принимают поздравления от своих 

воспитанников,  

которые дарят им цветы и подарки, 
устраивают концерты, рисуют 

красочные стенгазеты и по традиции 

во многих школах проводят День 

самоуправления. 

      Учитель — это не только человек, 

обучающий наукам, но еще и носитель 

духовности и нравственного начала. 

Учителя выполняют особую 

гражданскую миссию — воспитание 

молодого поколения. Их знания и 

опыт, преемственность традиций и 
новаторство лежат в основе каждой 

школы.  

      Мы всегда очень требовательны к 

своим учителям. Хотим, чтобы они 

обладали всей полнотой знания, были 

тактичны и мудры, приветливы и 
снисходительны. И, конечно же, 

желаем, чтобы наш учитель всегда был 

в хорошем настроении. О том же, что 

учителю нужна наша личная 

поддержка, зачастую забываем…  

      Но сегодня хочется пожелать всем 

учителям, доброго здоровья, мира, 

благополучия. А также неустанного 

поиска истины и знания, 

взаимопонимания в коллективе и 

благодарных, любознательных 
учеников! 

 

Горбенко Алина,  

ученица 11Б класса
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Мы благодарны Вам 

За помощь, что оказана. 

За теплоту сердец, 

Душевный непокой. 

За те прекрасные слова, 
Что были Вами сказаны. 

Мы благодарны Вам, 

И вам - поклон земной! 

Ученики 8А класса 

Нам, учитель дорогой, 
Ваш характер нравится! 

Кроме Вас, никто другой 

С нами не управится! 

Вы - добры и справедливы! 

Вы - во всем пример для нас! 

Самый лучших чувств порывы 

Выражает Вам наш класс! 

Ученики 8Б класса 

http://www.calend.ru/holidays/0/0/160/
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В этом номере мы начинаем новую рубрику «Растим творческую 

личность», в которой будем знакомить вас с увлечениями и 

творчеством  наших учеников.  
Сегодня мы знакомимся с  интересным человеком Наташей 

Ткачевой.  

- Наташа, мы знаем, что ты яркая, творческая личность  и 

хотим познакомить с тобой и твоим творчеством наших 

гимназистов и их родителей. Расскажи, пожалуйста, немного о 

себе и своих увлечениях. 

- Что я могу рассказать о себе? Я учусь в 10 Б классе. Люблю 

рисовать, занимаюсь музыкой, с недавних пор серьезно увлекаюсь 

поэзией. Не только чтением, но и сочинением своих собственных 

стихов. Некоторые из них хочу предложить вашему вниманию.  

- Какой тематике  в своем творчестве ты отдаешь 

предпочтение? 

- люблю природу, философию, размышления… 

- Как появилось желание попробовать себя в этом 

направлении? 

- да, наверное так и появилось. Направления моего творчества 

говорят сами о себе. Наблюдая за природой – хочется описать ее 

красоту, размышляя о жизни  - приходят поэтические строки и 

образы… 

- Ты, конечно, человек разносторонних интересов, но какие у 

тебя  планы на будущее в поэтической области? 

- я не знаю, как сложится моя жизнь, карьера, но думаю, мои    

увлечения всегда будут помогать мне в жизни. Будут радоваться,      а  
иногда и  грустить вместе со мной. 

Беседу  провела  ученица  11Б  класса  Юсупова  Валерия 
               

Паранойя 
 
 

Ежедневный стресс пустынных 
городов растоптал твоѐ 

мировоззренье. Истерика ума, не 

прекращаемый психоз всѐ заражает 

мозг,  приводит в заблужденье. 
 

И не прерывная пульсация в крови 

Уже не так слышна, как было это 

раньше. 

Теперь у человечества в груди, 

Стучит «системный блок»,  

а что же дальше? 
 

Теперь романтиков осмеивать не 

трудно.  

Все называем гения - глупцом.  

Наш монотонный бред, ну как же это 

скудно, 

Мы даже забываем, кто нам был 
отцом. 
 

Всепоглощающая уличная паранойя 
Пылит мозги прекраснейших умов.  

Мы просто перестали верить сердцу 

А обмануть глаза не стоит и трудов. 
 

Ведь как легко картинке красочной 

поддаться, 

Попасть в игру и не иметь ни «стоп» 

ни «сохранить». 
 

Попробуй своим чувствам хоть на миг 

поддаться, 

И ты поймешь, что по-другому нужно 

жить. 
 

Дождь 

Закрыв глаза, укутавшись 
теплее  

Сидеть и слышать стук дождя в 

окне.  

Молчать и думать - мысли всѐ 

светлее,  

Хоть и сидишь ты в одинокой 

темноте. 

И сердце навивает стуком 

вдохновенье,  

И далеко летит твоя незримая 

мечта.  

И ветра будоражащее 

дуновенье,  

Дает большой толчок тебе 

туда... 

Туда, где нет печали, нет 

забвенья,  

Где улыбается игриво детвора. 

Куда попасть желаешь каждое 

мгновенье, 

Куда ведет тебя твоя душа... 
 

И хочется кричать, чтоб все на 

свете,  

Узнали о твоей взволнованной 
любви. 

Любви к всему живому на 

планете 

 К тому, к чему всю жизнь 

будешь идти. 

 

Буря 
 

В далечині надходить чорна 

хмара не дає спокою людям 

грім і хлинув сильний дощ, 

мов божа кара, всі забігли в 

свій рідненький дім  
 

Дерева розгойдались із-за 

вітру, птахи злетіли у 

похмуру вись  

И могутній Посейдон від 

гніву, розгойдав сині хвилі й 

пірнув униз  
 

Вже чорне море спінилось 

як мило, погрозливо 

нахлинула вода на пірс.  

І вітер підганявши сині 

хвилі навмисно вдарив в 

вікна мовби спис.  
 

Яскрава блискавка на мить 

спустилась з неба 

Розфарбувала панораму 

навкруги.  

І щось засяяло на пагорбі 
червоно і рожево, і з 

хрустом повалилось на  дуби. 
 

Як людина може завіряти, 

Що саме м и  отут такі царі? 

Якби природа захотіла б  

в нас життя відняти,  

Вона би легко стерла нас з 

землі! 
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Обльотова Н.М 

 

 

 

 
 

 

Як готувати домашні завдання 
1. Активно працюй на уроці: уважно слухай, відповідай на запитання. 
2. Став запитання, якщо чогось не зрозумів або з чимось не згодний.  

3. Навчися користуватися словниками й довідниками. З'ясуй значення 
незнайомих слів, знаходь потрібні факти й пояснення, правила, формули в 
довідниках.  
4. Якщо в тебе є комп'ютер, навчися з його допомогою знаходити потрібну 
інформацію, робити розрахунки за допомогою електронних таблиць тощо. 
5. Продумай послідовність виконання завдань з окремих предметів і 
спробуй визначити, скільки часу тобі знадобиться для виконання кожного 
завдання.  

6. Між уроками роби перерви. 
7. Спочатку спробуй зрозуміти матеріал, а потім його запам'ятати.  
8. Якщо матеріал, який треба вивчити, великий за обсягом або складний, 
розбий його на окремі частини й опрацюй кожну частину окремо. 
Використовуй метод ключових слів. (Ключові слова - найважливіші в 
кожному абзаці).  
9. Не залишай підготовку до доповідей, творів, творчих робіт на останній 
день, адже це потребує багато часу. Готуйся до них заздалегідь, рівномірно 

розподіляючи навантаження.  
10. Готуючись до усних уроків, використовуй карти, схеми. Вони 
допоможуть тобі краще зрозуміти й запам'ятати матеріал.  
11. Складай план усної відповіді.  
12. Перевіряй себе. 

 

Умій володіти собою 
1. Пам'ятайте: найкращий спосіб боротьби з душевним неспокоєм - 

постійна зайнятість. 
2. Щоб забути свої напасті, намагайся зробити приємне іншим. Роблячи 

добро іншим, робиш добро собі. 
3. Не намагайся змінювати чи перевиховувати інших. Набагато 

корисливіше і безпечніше зайнятися самовихованням. 

 Пам'ятай: кожна людина - така ж яскрава й унікальна індивідуальність, 
як і ти, приймай її такою, якою вона є. Намагайся знайти в людині 
позитивні риси, вмій бачити її достоїнства і в стосунках з нею спробуй 
опиратись саме на ці якості. 

4. Май мужність від щирого серця визнавати свої помилки. Уникай 
зазнайства і дозування. 

5. Вчися володіти собою! Гнів, дратівливість, злість спотворюють 
людину. Егоїзм - джерело багатьох конфліктів. Виховуй в собі терпіння, 

пам'ятай, що «рана заживає поступово». Не через дрібниці. 
6. Будь-яка справа починається з першого кроку! Пам'ятай: перешкоди 

нам даються задля нашого розвитку. 
7. Людина, має необмежені можливості самовдосконалення, причому в 

усіх галузях СВОЄЇ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ. 
8. Будь толерантною особистістю. 

 

Толерантність ( від лат. Tolerans - терплячий) - терпимість 

до чужих думок і вірувань. 

Агресія (від лат. Aggressio - нападаю) - незаконне 
застосування сили однією людиною. 
 

                                                          

  
  Бесіду  вела  

 шкільний   

психолог  

Обльотова Н.М. 
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 В лесу стоял необычайный 

аромат, и я тоже остановился 

постоять. 

 В открытую форточку 

ворвался сквозняк, шустрый, как 

веник. 

 Вдруг Герман услыхал 

скрип рессор. Это была старая 

княгиня. 

 Гамлет сумел притвориться 

умалишенным, а Офелия не 

сумела. 

 Герасим привязал кирпич на 

шею и поплыл. 

 Глобус уронили, и он 

ушибся головой об пол.  

Глухонемой Герасим не любил 

сплетен и говорил только правду.  

 Дятел уселся и стал грызть 

дерево.  

Его главная цель в жизни - есть 

добро ближнего. 

 На ѐлке горели огоньки, Дед 

Мороз и Снегурочка. 

 У Чука был брат Хек. 

 Я люблю свою школу за то, 

что она шумная, радостная и 

вечнозеленая. 

 Поза его осанки показывает, 

что ему 14 лет 
 

 

Интересные  фразы подготовил  
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