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Газета для всех и обо всем! 

Дорогі друзі! Настав новий навчальний рік. 

Всім гімназистам бажаємо нових звершень, успіхів у навчанні, вза-
єморозуміння, якомога більше перемог. Із якими б труднощами ви не 
стикалися в новому році, ніколи не опускайте рук. Будьте активними, 
уважними, несіть гідно звання гімназиста. Радо вітаємо першокласни-
ків і тих, хто тільки вливається у нашу гімназичну родину! Бажаємо 
вам знайти вірних друзів та гарних наставників. 

Ви тримаєте в руках перший номер гімназичної газети нового на-
вчального року. Ми намагалися зробити статті більш цікавими та інфо-
рмативними. Нам би дуже хотілося, щоб ви співпрацювали з нашою 
редакцією.  

Шановні класні керівники та лідери класів! 2012-2013 навчаль-
ний рік присвячений 75-річчю Луганської області. Протягом року бу-
дуть відбуватися різноманітні заходи: випуск вітальних листівок, бук-
летів, стіннівок, конкурси малюнків, творів, виробів народно-
прикладного мистецтва, виставки робіт та фотовиставки.  Пропонуємо 
вам на одному із класних зборів затвердити план роботи щодо відзна-
чення 75-річчя нашої області. Ми сподіваємося на вашу активну участь 
у всіх заходах. Свої роботи цієї тематики просимо надавати до нашої 
редакції або педагогу-організатору. 

Редакція гімназичної газети 

Вітаємо усіх з початком нового навчального року! 

До уваги гімназистів та їх батьків 

Структура 2012-2013 навчального 

року 

Навчальний рік     01.09.2012–24.05.2013 

І семестр 01.09.2012 – 28.12.2012 

ІІ семестр 14.01.2013 – 24.05.2013 

Канікули 

Осінні   з 25.10.2012р. по 31.10.2012р. 

Зимові  з 29.12.2012р. по 13.01.2013р. 

Весняні  з 25.03.2013р. по 31.03.2013р. 

 

Навчальні екскурсії у 1-4кл.  

                                          27-30 травня 2013р. 

Навчальні екскурсії та практики у 5-8, 10кл.

Державна підсумкова атестація 

4 кл.   13.05.2013 – 21.05.2013 

                    (українська мова, читання, математика) 

9 кл.   28.05.2013 – 11.06.2013 

11 кл.    27.05.2013-31.05.2013 

(українська мова, профільний предмет, предмет за 

вибором) 

Документи по загальну середню освіту вручають-

ся випускникам: 

11-х класів – 1-2 червня 2013р. 

9-х класів – 11-12 червня 2013р. 
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Знайомтесь — наші випускники! 

І ось маленькими кроками підходить 

кінець нашому безтурботному життю. Ми – 

випускники! Так довго ми чекали цього. 

Хтось із радістю, а хтось з острахом. І справ-

ді, є дві сторони медалі. 

З одного боку ми нарешті відірвемося 

від батьків, станемо самостійними, а з іншого 

– все життя будемо шкодувати за дитинст-

вом, адже це найкраще, що тільки може бути 

в житті. 

Сподіваюсь, що в усіх здійсняться мрії 

і виправдаються сподівання, кожен отримає 

бажане. А зараз залишається лише вчитися, 

бо незабаром буде найважливіший екзамен, 

який і буду вирішувати наш життєвий шлях. 

Нагорняк Тетяна, лідер 7(11)-А класу 

Ми – випускники! Активні й весе-

лі, цікаві й непосидючі, дружні й чем-

ні, талановиті й неповторні! Ми – 

спортсмени, активісти, танцюристи і 

справжні патріоти!  

У цей час, коли ми завершуємо 

навчання в школі, прагнемо показати 

гідні результати, здійснити наші мрії 

та не розчарувати наших батьків і вчи-

телів. Попри всі перешкоди, які поста-

нуть перед нами, ми здамо ДПА і 

ЗНО, втілимо наші мрії в життя!  

Ось такі ми – учні 11-Б класу! 

Василевська Римма, лідер 7(11)-Б кл. 

Усім гімназистам 

бажаємо успіхів у 

навчанні, натхнен-

ня, творчості, до-

лати перешкоди, 

йти тільки вперед! 

Пишайтеся зван-

ням гімназиста! 

Будьте активними в 

громадському житті 

гімназії і міста!  Спа-

вайте, танцюйте, 

складайте вірші, ма-

люйте, робіть красу 

своїми руками!  Не 

соромтесь проявити 

себе! 
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Як живеш, “Райдужна”? 

Із повагою до наших ветеранів 
Із початку навчального року 

тривають заходи щодо відзна-

чення Міжнародного Дня лю-

дини похилого віку та Дня Ве-

терана. Відбулися численні 

зустрічі з ветеранами, відвіду-

вання міського та гімназично-

го музеїв, випуск святкових 

плакатів та вітальних листів. 

Учні 1 – 4 класів взяли участь у конкурсі малюнків 

«Наша повага», а 5 - 6 - «Ветерани – гордість країни». 

Ми можемо похвалити їх за старання та гарні роботи. 

Гімназисти відвідали Будинок Милосердя й провели 

там святковий концерт. Головною й очікуваною  поді-

єю місяця були години спілкування із запрошенням 

ветеранів Великої Вітчизняної війни та трудової слави: 

Селіванова С. Д., Мазур І. В., Козаченко І. В., Оскорбі-

ної Т. В., Єнатьєва О. М., Борщ М. І., Чумак О. Д. Усі 

учні отримали велику насолоду від їхніх цікавих істо-

рій. Ми будемо чекати на них й наступного року. Три-

ває робота волонтерського загону «Ми поряд». Інфор-

мацію про їхні досягнення читайте у наступному номе-

рі. 

Чеботаєва Т. , 5(9)-Б клас 

Хто не знає свого минулого, той не вартий майбутнього... 
З 3 по 28 вересня в гімназії проходили численні заходи до відзначення Дня парти-

занської слави та партизанського руху в Україні в період Великої Вітчизняної війни 

1941- 1945 років. Про їх важливість не потрібно нікому з нас нагадувати, саме тому 

вся гімназична родина об’єдналася навколо вшанування пам’яті тих, хто захищав 

нашу країну в страшні роки війни. Випуск  стіннівки, буклетів, інформаційних лис-

тків, конкурс  віршів та пісень на військову тематику, тематичні класні години, усні 

журнали, години спілкування і уроки мужності із запрошенням ветеранів вже стали 

традиційними. Наймолодші гімназисти 1 - 4 класів взяли участь у конкурсі малюн-

ків «Хто не знає свого минулого, той не вартий майбутнього», відвідали міський та 

гімназичний музей. Для них був організований бібліотечний урок «Партизанський 

та підпільний рух рідного краю». Діти отримали 

багато цікавої інформації. 

Учні 5-11 класів брали участь у конференції «Рух опору рідного 

краю», годині пам’яті «Юні герої Молодої гвардії», лінійці – реквієм 

«Ми партизанську славу збережемо», переглядали документальні фі-

льми. Та найбільше вражень отримали від відвідування вистави Луган-

ського музичного драматичного театру «Молода гвардія». Гімназисти 

були настільки враженими, що довго ще обговорювали відважних ге-

роїв. 

Ці заходи торкнули серце кожного. 
Саленко М., 5(9)-Б клас 

Чудовий світ орігамі 
Орігамі - це досить 

цікаве захоплення, 

яке приваблює біль-

шість людей, а най-

головніше те, що ви-

роби з паперу є недо-

рогим задоволенням. 

Їх може зробити ко-

жен, достатньо лише 

трохи терпіння і фантазії. Коли учнів повідомили, 

що відбудеться конкурс «Чудовий світ орігамі», 

то одразу ж знайшлися бажаючі взяти в ньому 

участь. Зайцева Валерія , Зайцева Владлена, Ко-

лесникова Карина, Колеснікова Аліна, Нестеров 

Данил, Решетняк Роман, Демченко Богдан, Бари-

нов Владислав гідно представили гімназію на об-

ласній виставці «Чудовий світ орігамі». Ми бажа-

ємо їм розвивати свій талант і вчити цій справі 

дітей молодшого віку. 

Осьміна В., 5(9)-Б клас 

8-Б клас в музеї гімназії 

Вистава Луганського музичного драматичного 

театру «Молода гвардія» 

Відвідання бібліотечної 

виставки 



Відповідальна за випуск: Бєлова В. І. 

Члени редакційної колегії: Зінченко А., 

Саленко М., Чеботаєва Т., Осьміна В., Полу-

хіна А., Шерстюк А., Пишнова А., Шевчук 
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Комп’ютерна верстка: Полухіна А. 

Фото: Чеботаєва Т. 

Коректор: Зінченко А., Осьміна В. 

Наша адреса: м. Кіровськ, вул. Леніна, 8, 
кабінет 27. 

Дивіться свіжі гімназичні новини на нашому 
сайті: kir-gimnasium.ucoz.ua 
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“Діловий уїк-енд” 
28 вересня у міському парку пройшов “Діловий уїк-енд”. На ньому 

були присутні учні різних шкіл і ліцею. Вони розділялись на невеличкі гру-
пи і йшли за своїм керівником. На цьому заході було багато конкурсів та 

ігор, завдяки яким діти весело і корисно проводили 
час. Після того, як пройшли всі конкурси, учням 
сповістили точну мету їхнього походу. Кожна з 
команд повинна була запропонувати план роботи 
дитячої організації «Лугарі» на 2012-2013 навч. р. 
Організатори “уїк-енду” для більш цікавого прово-
дження часу запропонували нам намалювати план і 
цим самим виявити свою креативність і творчі зді-
бності. Коли закінчився час роботи, всі учні стали в 

одне велике коло, і почалось найцікавіше – доповідь про виконану роботу. 
Кожна команда мала з творчим підходом розповісти, що саме вони хочуть 
запропонувати для подальшої роботи. Всі були дуже задоволені своєю пра-
цею! 

Осьміна В., 5(9)-Б клас 

Обережно — гриби! 
З 17 вересня в гімназії проходили інформаційно

-просвітницькі заходи стосовно попередження ви-

никнення отруєнь дикорослими грибами. У них взя-

ли участь всі учні нашої гімназії. До їх уваги пропо-

нувались різноманітні конкурси та ігри на цю тему. 

Серед учнів молодших класів проводилась віктори-

на «Їстівний-отруйний», перегляд документально-

наукового відеофільму «Віруси, дроб'янки, гриби, 

рослини, тварини, людина ...». Для старшокласників 

проводився конкурс буклетів «Причини і наслідки 

отруєння грибами», демонстрація комп’ютерної 

презентації «Що чекає нас у лісі?», тренінг 

«Небезпечне природне середовище: отруйні росли-

ни і гриби, отруйні тварини та комахи», диспут на 

тему «Гриби.  Чи можна без них прожити?». Всі з 

великим задоволенням взяли участь у всіх запропо-

нованих конкурсах і добре провели час. 
Осьміна В., 5(9)-Б клас 

 

“16 днів проти насильства” 

Днями гімназисти взяли 

участь у Всеукраїнській акції 

“16 днів проти насильства”. 

Найактивнішими у виготов-

ленні інформаційних листів 

були учні 7-А та 7-Б класів. 

Учні 11-А та 11-Б класів розробили тематичні 

буклети . 

Ми також взяли участь у міському конкурсі твор-

чих робіт в рамках акції (малюнки: Шевчук Алі-

на 9-Б; Толочек Анна 7-А, Долгопята Ліза 9-Б; 

слогани: Толочек Анна 7-А).  

Вітаємо учасників та споді-

ваємось, що гімназисти й 

надалі будуть активними в 

громадському житті міста й 

навчального закладу! 
Міронова О.М., педагог-організатор 

Вітаємо призерів спортивних змагань! 

08.09.12 відбулася міська спар-

такіада, присвячена Дню фізич-

ної культури та спорту. Команда 

гімназії гідно змагалася та посі-

ла почесне ІІ місце. Вітаємо!  

 


