Шановні учні та вчителі!
Приміть щірі вітання!
Наша гімназія стала
ПЕРЕМОЖЦЕМ
в обласному конкурсі
та отримала відзнаку
"Освіта Миколаєва - 2014"
за «Кращі педагогічні надбання».

Вітаємо команду юних географів
Миколаївської гімназії №2,
яка посіла І місце
у Всеукраїнському турнірі
юних географів
у м. Кіровоград
Молодці! Так тримати!
Висловлюємо щиру подяку
керівнику команди,
вчителю-методисту
Корольовій О.А.
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Гимназические ведомости

Ну і як, друзі?! Як вам наш щорічний двомісячник фізичної культури та спорту цього року?
Що до мене, то він, як і завжди, просто надзвичайний! Таке розмаїття спортивних заходів!
Здається ніхто не може залишитися байдужим до здорового способу життя після них. Хочу
відзначити що Двомісячник Фізичної культури та спорту - це традиційний щорічний захід,
який вже багато років надихає учнів гімназії на позитив, та який кожного разу проходить
по-новому (будь то Харчатовський, Балабанівський чи Матвіївський ліс або Мар”їна роща чи Парк Перемоги). Тому щорічно для учнів
відбувається сюрприз.
Заходи Олімпійського тижня це: по-перше, змагання з волейболу та футболу, де окреслилися переможці за паралелями та абсолютні
переможці шкільного рівня. Що стосується волейболу, то підсумки такі, перші місяця за паралелями посіли 6Б, 7Б, 8Б, 9Б, 10А, 11Б класи.
Абсолютним переможцем шкільних змагань з волейболу стал 11 Б клас. По-друге, олімпійський урок. Зустрічі з відомими спортсменами.
Показові виступи гімназистів - майстрів спорту: Лупащенко Грищі та Миколи (8Б клас), Залівадної Ксенії (7А клас), Голубович Софії (5 клас) та ін.
Парад спортсменів нашої гімназії з їх трофеями (медалі, кубки, грамоти тощо).
Окремою та визначною подією є «День здоров’я», який у цьому році відбувся у парку Перемоги. Численні змагання: перетягування канату,
стройова пісня (конкурс девізу, емблеми, привітання), футбол, волейбол, різноманітні спортивні естафети, конкурси – ось не повний список
активних розваг гімназистів де, як і завжди, перемогла дружба та гарний настрій. Другою частиною «Дня здоров’я» є відвідування басейну
«Водолій» (катання з горок, гідромасажі, здача спортивних нормативів з плавання).
Окрім цього, на початку навчального року, кожен клас окремо вийшов на природу. Також учні відвідали «Зелені хутори» на Херсонщині,
Асканію Нову, Уманський парк, города Львів, Київ, Одесу та інші, що теж внесло в наше учнівське життя яскравого позитиву. А головне це
відпочинок у колі друзів, активна підтримка батьків, пам’ятна фотосесія усього що відбувалося та репортажі у шкільній Онлайн-газеті.
Чи ні варто пишатися нашою гімназією та вчителями, які надають своїм учням окрім навчання ще й масу різноманітних можливостей, розваг,
та позитиву!

Коваль Олександра, учениця 8В класу

Октябрь, 2014
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Кто любит спорт,
тот здоров и бодр.

Отдай спорту время, а
взамен получи здоровье.
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ЗАПОВІДІ
УЧНЯ
Ти здібний і сильний! Будь упевнений у
своїх силах і здібностях.
Вчися самостійно мислити. Тренуй
пам’ять. Більше запитань ”Чому?”
Постійно
шукай
практичне
застосування своїм знанням.
Будь завжди уважним до самобуття,
потреб, прагнень інших.
Навчись і умій дружити. Життя без
друзів неможливе.
Проявляй миролюбність, толерантність
і милосердя до оточуючих.

Гимназические ведомости
Спори і конфлікти вирішуй з позиції
розуму.
Пробачай тих, хто свідомо або
несвідомо
став
причиною
неприємностей.
Якщо хочеш, щоб поважали тебе,
необхідно навчитись поважати інших.
Прислухайся до думок інших і рахуйся
з ними.
Будь доброзичливим, усміхненим,
поступливим.
Пізнай себе, можливості середовища,
тих умов, що тебе оточують, і зроби
правильний вибір, визнач свої цілі і
зміст життя.
Стаття підготовлена
за матеріалами Інтернет
Городищенко Катериною,
ученицею 9А класу

Учитель історії у сільській школі, якому учні щороку копали
картоплю, вирвав з усіх підручників параграф про скасування
кріпосного права у 1861 році.
Син каже батькові:
- А нам вчора у школі розповідали про екологічно чисті методи
боротьби з паразитами
- Це тапками чи що?
Дівчинка прийшла зі школи і показує батькові щоденник.
- Добре, - каже батько, - одні п'ятірки і четвірки. Так, а це що
таке?
- Зауваження, тато. Вчителька каже, що я балакаю безупинно і
обіцяє вжити заходів.
- Батько розписується у щоденнику і робить приписку:
"Якщо ваші заходи допоможуть, неодмінно повідомте. Я їх
випробують на своїй дружині".
Новий вчитель вирішивши перевірити рівень знань в класі
запитує:
- Діти, хто взяв Бастилію
- Ми не брали ...
Вчитель пішов до директора і розповідає йому це.
Директор.
- Та ви не турбуйтеся. Якщо не повернуть, у кінці року
спишемо.
На іспиті з літератури випускник Сидоренко істотно збагатив
зміст знамените виречення Сократа "Я знаю, що нічого не
знаю". Він дописав: "І знати не хочу".
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