
30 листопада в гім-

назії відбулася звітно-

виборча конференція 

Ради гімназії за участі 

гімназистів, їх батьків 

та педагогічного ко-

лективу.  

Із звітною доповіддю 

за проблемою «Про підсумки роботи 

ради гімназії у минулому навчальному 

році та завданнями діяльності у 2010-

2011 навчальному році виступила засту-

пник голови Ради гімназії Золотухіна 

Ніна Іванівна. В обговоренні доповіді 

прийняли участь: Шиліна Л.В. - голова 

профспілкового комітету, Ковнірова 

Олена Миколаївна - голова батьківсько-

го комітету 6А класу, Жилік О.В. - вчи-

тель географії, Шатохіна В.С. - заступ-

ник директора з науково-методичної 

роботи та інші. 

Вибори нового складу ради гімназії: 

Від батьківської громадськості: 

ЗА - Литкіна Тетяна Леонідівна  

ЗБ - Маресьєв Денис Олександрович  

4А - Долгопята Наталя Анатоліївна 

5 А - Середа Олександр Михайлович  

6А - Агєєв Вадим Олексійович 

Від учнів гімназії: 

7А - Осьміна Вікторія Миколаївна  

8В - Чарнота Владислав Миколайович  

9А - Демченко Богдан В'ячеславович  

9Б - Дробаха Сергій Ігорович  

10А - Баюра Микола Олегович 

            Нова Рада гімназії 
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Гімназист у “Мирному космосі” 

Дмитро з першим космонавтом України  

Леонідом Каденюком  

    На осінніх канікулах я приймав участь у Всеукраїнському конкурсі учнів та студентів “Мирний космос”. Для захисту наукових робіт в 

аерокосмічний ліцей № 145  м. Києва з’їхались обдаровані діти з усіх куточків України. Я захищав свою роботу на тему”Цікава Астроно-

мія”. 

    На підведенні підсумків були присутні: космонавт, герой України Леонід Каденюк, голова правління УМАКО “Сузір’я” О.Петров та чле-

ни правління. 

    Л.Каденюк привітав учасників конкурсу. Переможців було нагороджено дипло-

мами. За III місце мені дали диплом та подарунок – радіо, яке я слухав, їдучи 

додому. 

    Під час перебування у Києві нам  було організовано екскурсії містом. Ми відві-

дали Києво-Печерську лавру, стадіон до ЄВРО 2012, Києво-Могилянську акаде-

мію та  пам’ятник жертвам голодомору.  

    У вільний час, гуляючи територією УМАКО “Сузір’я”, що розташоване серед 

лісу, учасники конкурсу багато спілкувалися один з одним. Кожний розповів про 

своє місто, свою школу, свої досягнення. Також ми спостерігали за зірками. В 

УМАКО “Сузір’я” є власний музей, де представлені творчі роботи на тему 

“Космос”, “Сузір’я” тощо. Дуже мене вразили картини та м’які іграшки у вигляді 

інопланетян, літаючих тарілок. 

    Я дуже вдячний вчителю фізики та астрономії Ткаченко Л.М., вчителю інфор-

матики Глотовій Г.І за підготовку до цього конкурсу та Горленку С.А., який су-

проводжував мене у цій поїздці. Мрію поїхати до Києва ще не один раз.  

Учень 11-А класу Караваєв Дмитро 

Від педагогічного колективу: 

 Золотухіна Ніна Іванівна 

Патюта Тетяна Петрівна 

Міхненко Олена Василівна 

Волчок Ніна Геннадіївна 
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Спроба пера 

 Осінь - це дивовижна пора року. Вона прикрашається золотом, а 

вмивається холодним дощем. Сумно від того, що от-от облетить 

це яскраве листя, задме-завіє колючий вітер і постукає нам у 

двері зима. 

Скоро це буде. А зараз хочеться набрати в легені осіннього во-

логого повітря і сказати про осінь так: 
          

    День осінній глянув у віконце, 

    Дощик нам приніс і промінь сонця… 

    Він сплеснув в долоні-сонце встало. 

    Тупнув-разом листячко опало. 

    Он калина сумно засміялась. 

   Он пташина з краєм попрощалась… 

   Людино, благає, оглянься - 

   День осінній чудовий почався! 
 

  Треба жить, сміятись і любить. 

  День осінній, дощик, листя, квіти. 

  І людей навколо себе, 

  І заплакане сіре небо, 

  І пташину, що стука в віконце, 

  І далеке, засмучене сонце… 

  Зупиніться, люди, посміхніться. 

  Осені з подякою вклоніться: 

  Ця краса - осінній нам привіт. 

                                       

Пора року прийшла чарівна, 

І золотом вкрила все місто вона, 

Листя впаде на будинків дахи – 

До школи збираються вже дітлахи. 

 

Дощ йде частіше, калюжі блищать, 

А десь у школах дзвоники дзвенять. 

Новою красою чарує край рідний, 

Збирають учні науки колос житній. 

 

Вже  менше й менше сонячних днів, 

Не чутно пташок з багатих гаїв, 

На рідне місто падає журлива тінь – 

Прийшла вона – осінь….. 

                               Мельнічук  Анастасія 

Моє літо в Закарпатті 

Я була у Закарпатті. 

На красу цей край багатий. 

Там за гори хмари зачіпляються, 

До небес дерева підіймаються. 

Там річки між горами звиваються, 

Сонця промені у бистрині купаються… 

Ох, який це пречудесний край! 

 

Там в полонині квіти золотисті 

Ростуть під щедрим сонцем променистим. 

А на гірських вершинах вдалині 

Руїни замків ще середньовічних –  

Свідки подій далеких і величних… 

Так часто згадуються гори  ті  мені. 

 

…Залишив поїзд наш край гір 

І знаєш: хочеш вір - не вір, 

Я терикони свого краю 

Тепер з Карпатами рівняю. 

                   

 

                                                        

Вовчок Олена, 6 (2) – Б клас. 

Листопад у саду 

Пасечник Володимир, 

4(8)-В клас 

Думки про золоту пору року 

 

 Листопад у саду виглядає краще, ніж будь – 

де. Це ж так чудово, коли ти гуляєш у садо-

чку, а на тебе зверху падає осіннє листя. 

Такий собі осінній сніг…  

Листопад. Коли я був маленький, любив, 

бігаючи з друзями на вулиці, зібрати багато 

листя і жбурнути його в повітря. Воно пові-

льно опускалося  на землю, а я бігав під 

ним, і намагався спіймати ці різнокольорові листочки. Я люб-

лю осінь сама за це диво – осіннє листя! Які з нього можна зро-

бити аплікації! А екібани! А осінній дивовижний букет! 

Ця осіння  розкіш – справжній подарунок небес! Коли я дивлюсь 

у вікно на цю красу, то хочеться  і говорити красиво, як гово-

рять поети. Спробую. 

День в саду холодний, 

Листя опада. 

Осінь кольорами, 

Мов вогниками гра. 

 Від них осінь барвиста,   

Мов у разках намиста. 

Люблю я ці  вогні -     

Палкі, жовто-червоні.                          

Божко Микола 



 

День учителя – это праздник 

Оттого, что имеет учитель долг непростой. 

Помогает детям решить все задачи 

И подскажет еще что-то в придачу. 

Любые трудности помогает преодолеть 

 

Общая тетрадка Стр. 

Кирилл – наш лидер! Наш герой! 

Он за класс всегда горой. 

Стал любить эстет – предметы. 

От нас ему аплодисменты.  

                   (Сарвардинов Кирилл) 

 

Мы верим в Кирилла всегда, 

Отличником он будет! Да! 

И скоро станет золотым призёром, 

Олимпийским чемпионом.  

                             (Попов Кирилл) 

 

Даниил знает тот момент, 

Когда нужен комплимент, 

Для такого джентельмена 

Просто нет у нас замены.  

                          (Крыжов Даниил) 

 

Наш Руслан активнее всех! 

В жизни ждёт его успех. 

С математикой поможет, 

Он без чтения не может. 

                    (Девликамов Руслан) 

 

Любят девочки Алёшу 

Он мальчишка – просто класс! 

 В школе любит находиться, 

Прославлять 1-В класс.  

                            (Вома Алексей) 

 

А серьёзней всех Никита. 

Он хороший кавалер, 

И воспитанный, и скромный  

Надо брать с него пример.  

                        (Васильев Никита) 

У Егора всё по полкам 

В голове разложено. 

Всё расскажет с чувством, с толком 

Даже о мороженом. 

                    (Чередниченко Егор) 

Саша – клёвый паренёк! 

Он выучит любой урок. 

Убежит с отметкой 

Даже с переменки.  

                 (Рудской Александр) 

 

Кто завёлся и помчался 

Словно быстрый самолёт? 

Это Толик в нашем классе 

Марафонский бег сдаёт. 

                   (Пшеничный Анатолий) 

 

На уроке тишина, 

Лишь Богдан кричит всегда; 

«Подождите, не спешите! 

Я ещё не дописал!»              

                   (Хортов Богдан) 

Алёна – добрая душа –  

Всем приятна, хороша. 

Любит школу, любит труд 

И всем в классе верный друг.  

                          (Титаренко Алёна) 

 

         У Маши энергии много 

         И ума палата. 

         Она знает всё на свете, 

         Помогать всем рада!  

                             (Зутан Мария) 

 

          Саше зададут урок 

           И вызовут к доске. 

           Она решит всё быстро, в срок, 

           Держа мелок в руке. 

                             (Зверева Александра) 

 

Элина - наша справедливость, 

Правота и зоркий глаз. 

Из неправды правду «выбьет». 

Её любит целый класс. 

                       (Дорофеева Элина) 

 

Вика, Виточка, Викуся! 

Сколько можно слов найти. 

Этой девочкой горжусь я. 

Много побед  у неё впереди.  

                       (Кравцова Виктория) 

Віршовані рядки вчителя до своїх учнів 

 

И в сложных ситуациях учит не унывать. 

Поздравляем с праздником, 

Учитель наш любимый! 

И желаем быть всегда неотразимым! 
                                

                     Винниченко Алина,10-Б класс 

Слова благодарности учителям гимназии 
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З Новим 2011 роком! 

Чисте місто… Що для вас ця фраза? Можливо, для когось лише 

слова, а для когось – справа життя. Наша гімназія  активно 

приймає  участь у суботниках. Учні прибирають пришкільні 

ділянки, піклуючись про  чистоту середовища. Свій  внесок 

може зробити кожен. Невже важко не засмічувати землю, по 

якій ходимо, посадити принаймі одне деревце, збудувати шпа-

ківню навесні?  Звичайно, це небагато, але якщо кожна людина 

почне шанобливо ставитися до природи, незабаром у нас буде 

чиста планета. Справді, а що робить кожен з нас для свого міс-

та? Багато гімназистів не засмічують  вулиці, але є й такі, що 

роблять шкоду. Я звертаюсь до кожного читача, щоб він зробив 

висновки. Що ми залишимо нащадкам? Хтось кинуте сміття, а 

хтось – дерево… Мабуть, кожен з нас чує  про чисте місто, ша-

нобливе ставлення до природи, та чи можемо ми сказати, що 

все це втілюємо в життя? Нехай кожен відповість собі сам. 

Лише нагадаю вам слова відомого письменника: «Все, із доб-

рого чи злого, починається з малого». 

Мельнічук А., Крестенкова Т. – 11 Б клас 

23 листо-

пада у м. Лугансь-

ку відбувся облас-

ний дебатний тур-

нір. 8 команд обла-

сті – представники  

міст Луганськ, 

Краснодон, Крас-

ний Луч, Біло-

водськ, Кремінна, 

Первомайськ, Сва-

тово, Кіровськ – 

демонстрували 

мовні навички та 

знання з теми: «Обмеження еміграції виправдане». Кіровськ у кот-

рий раз підтвердив своє лідерство, завоювавши перше почесне 

місце.  Єрмолаєва О., Чернова О. та Захарова М. в процесі виснаж-

ливої підготовки отримали унікальний досвід правильного веден-

ня дискусії та глибокі знання міграційних процесів світу й України. 

Єрмолаєва О. 

 Перемога кіровської команди по дебатам 

Як жиаеш, райдужна? 

Зимові фантазії 16 днів без насильства 

Наше місто 

Протягом листопада гімназисти активно приймали участь у міському етапі 

обласної виставки-конкурсу новорічних прикрас "Зимові фантазії" у рамках акції 

"Єднання дитячих сердець". Роботи, визнані найкращими, будуть відправлені до 

обласного етапу конкурсу. 

В межах акції "16 

днів без насиль-

ства" 24 листо-

пада учні 7(11)-х 

класів прийняли 

участь у тренінгу 

"Насилля та 

агресивна по-

ведінка серед 

молоді - норма 

життя?". Тренінг проводили педагоги міського ЦПР 

Богомаз А. Л. і Суботіна В. А.. 

З Новим роком,  

в добрий час  

Дід Мороз іде до нас.  

І нехай він завітає  

З тим, що серце забажає,  

Принесе тобі у хату  

Щастя й радості багато,  

Хай здоров'я повний міх  

Покладе на твій поріг!  

Редколегія. 


