
   Вітаємо із професійним святом!Вітаємо із професійним святом!Вітаємо із професійним святом!   

Жовтень  запам'ятовується мені неповторним святом - 

Днем Вчителя.  Учителі відіграють дуже важливу роль 

у нашому житті. Вони навчають нас бути впевненими в 

собі, працьовитими, змушують не покидати недоробле-

ну справу, розвивають нас як культурно, так і розумо-

во.  Вчительку можна назвати другою мамою. Звичай-

но, вона  десь може посварити  нас, а десь навпаки - 

похвалити. Та є діти, які вважають, що ця відповідаль-

на професія не має нічого цікавого. Тут я не можу по-

годитися.  Наші вчителі завжди допомагають учням, 

доброзичливі, працьовиті та організовані. Вони хвилюються про нас, розуміють, часто 

пробачають, коли ми щось не вивчимо ідеально. На мою думку, треба гарними  навчанням 

та поведінкою віддячити нашим педагогам. Всесвітній день вчителя входить до системи 

всесвітніх і міжнародних днів ООН. Звичайно ж, це свято давно стало традицією і в нашо-

му навчальному закладі.                                                                            

Щороку в гімназії учні влаштовують концерт-привітання для улюблених вчителів: чита-

ють вірші, співають пісні та танцюють. Особливо 

цікавими є номери випускників, які вже стали тра-

диційними.  Цього року учні двох дев’ятих класів 

вишукувалися на вулиці біля входу в гімназію з  

повітряними кульками в руках і привітали кожного 

вчителя. 

Як приємно було бачити щасливі очі наших вчите-

лів та те, як вони радіють нашій увазі!  

                                           Саленко М.., 5 (9)- Б клас 

20 жовтня відбувся Обласний турнір юних правознав-

ців, у якому взяла участь команда Кіровської багатоп-

рофільної гімназії. Турнір проходив у формі політоло-

гічного бою. У ньому брали участь 14 регіональних 

команд. Суперниками нашої команди були учні шкіл з 

м. Ровеньки (№1) та м. Луганська (№57). Уже в пер-

шому бою наша команда отримала перемогу над ко-

мандою суперника з відривом у 10 балів. За підсумка-

ми фіналу команда гімназії, учасниками якої були Нагорняк Тетяна (11-А), Де-

мченко Богдан (11-Б), Данилюк Іван (11-А), Орел Тетяна (10-Б), Ложкіна Анас-

тасія (10-Б), посіла ІІІ місце. Гімназисти виявили ерудованість, знання терміно-

логії та нормативно-правової бази. 

Вітаємо наших призерів! Так тримати! 

Шаповалова В.В., учитель історії та правознавства 

Общая тетрадка 
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Вчителька 

Моя вчителька – гарненька, 

Така добра, чепурненька! 

Вона так чудово вчить, 

А на деяких – кричить. 

Заслужили ці хлоп’ята , 

«Що не слухайтесь, дівчата?» 

Але це – тільки не чемні, 

Получають не даремно. 

Наша вчителька кохана, 

В нас до Вас велика шана. 

Із  Днем  Вчителя вітаєм! 

Всього найкращого бажаєм! 

Краснікова Ліза,  1(5)-А клас 



Общая тетрадка Стр. 2 

Приймаємо першокласників у нашу гімназичну родину! 

Кожного року двері нашої гімназії запрошують нових учнів-першокласників. Вони розпочинають вперше 

новий рік зі своєю вчителькою, яка буде їх навчати різних шкільних предметів, дисципліні, повазі один до одного, 

любові до книжок. Школа та клас має стати другою домівкою для учня, а вчителька - гарним педагогом та 

справжнім другом. Звичайно,  й для вчителя є великою відповідальністю мати клас маленьких, розумних, тала-

новитих й зацікавлених  першокласників. 

Ми вирішили навідати класи Тетяни Йосипівни, Лариси Альбертівни та Ірини Володимирівни, щоб взяти 

інтерв’ю в них та поцікавитись їхніми взаєминами у класі.  

- З початку нового року пройшло вже майже два місяці. 

Ви вже, напевно, познайомилися з усіма дітлахами?  

Лариса Альбертівна, класний керівник 1-А класу:   
- Так, я познайомилася з пер-

шокласниками. Ці дітки мені 

дуже подобаються, і вони ме-

не радують кожного дня. 

- Чи є талановиті діти в 

класі? 

- Талановиті діти є. Деякі вмі-

ють співати, танцювати і гар-

но декламувати вірші, є такі, що гарно малюють. 

- А як формуються стосунки між учнями? 

- На основах доброти, взаємодопомоги. Нам не подобаєть-

ся, коли у класі хтось скаржиться! Звичайно, хлопці захи-

щають дівчат. 

- Чи засовуєте ви методи покарання? Якщо так,  то 

які? 

- (вчитель звертається до дітей) Напевно методи покаран-

ня - це коли вчитель не звертає уваги?(Питає у дітей, чи 

так це. Діти відповідають: «Так!») 

- Чи з’явилися вже у ваших першокласників улюблені 

предмети? 

- Найулюбленіші предмети 

у більшості - математика, 

малювання, українська мо-

ва, фізична культура.  

- Чи відчули вже діти себе школярами?  

Ірина Володимирівна, класний керівник 1-В класу: 

-  Звичайно! У нас в класі є дітки, які гарно навчають-
ся, які добре виконують правила поведінки для учнів, 

більшість з них вже звикли бути учнями і справжніми 

школярами. 

- А чи є талановиті діти 

в класі? 

- Кожна дитина таланови-
та, багато хто з них любить 

малювати. Зараз ми може-
мо показати ці малюнки 

(діти демонструють свої 

роботи). 

- Які методи похвали Ви використовуєте у своїй 

роботі? 

- Оцінювання в першому класі вербальне, тому ніяких 

заохочуючих оцінок, подарунків в нас немає, а от від-

мітити кращі роботи повинен кожний вчитель на уро-
ці. 

- Які поради ви б дали батькам? 

- Поради батькам першокла-
сників ми даємо щодня. Їх 

можна давати багато: навчи-
ти дітей буди організовани-

ми, зібраними, частіше конт-

ролювати. У час нерозуміння 
предмета треба допомогти, і, 

я вважаю, в першу чергу батьки повинні цікавитися 
своєю дитиною. 

- Познайомте нас, будь ласка, з вашими учнями. 

Тетяна Йосипівна, класний керівник 1-Б класу: 

- В 1-Б класі навчаються 20 учнів. Серед них 13 дівчаток і 7 хлопчиків. Діти ви-

ховані, допомагають один одному, хлопчики з повагою ставляться до дівчаток.  

- Чи займаються першокласники позашкільною діяльністю? 

- Майже кожен з учнів має улюблену справу, відвідує гуртки. П'ять учнів займа-

ються танцями, один  – музикою, четверо – ходять в спортивні секції.  

- А як вони ставляться до загально гімназичних справ? 

- Діти беруть активну участь в житті гімназії. Наприклад, вже зараз разом з батьками розпочали виготовлення 

яскравих новорічних композицій, які, я впевнена, посядуть достойні місця на шкільній виставці.  

Інтерв’ю провели учениці 5(9)-Б класу Чеботаєва Т. та Шевчук А. 



Стр. 3 Общая тетрадка 

Будьмо чемними! 

У гімназії всі (або майже всі) діти зареєстровані у соціальних мережах. 

Але не всі дотримуються деяких правил спілкування. Ми хочемо запропонува-

ти вам веселі поради щодо поведінки в соціальних мережах, які склала така ж 

учениця, як і всі ми. 

 Дорогі користувачі «Вконтакті», «Однокласники», «Мейл. Ру» та 

«Фейсбук»! Я дуже рада вас бачити у себе в друзях. Коли заходиш на свою сторі-

нку та бачиш такі повідомлення,  як: «Прокоментуй аву!» чи «Постав сердечко!», 

я просто не можу стримати сліз від щастя. Це дуже приємно, що ви не забуваєте 

про мене та інколи в коментарях ллєте на мене бруд  та все найгірше, що може 

сформулювати ваша комічна, барвиста, молода та наївна фантазія. Ви, звичайно 

ж, розумніші за мене ( куди ж мені до вас!), тому краще знаєте, що і як робити. У мене є декілька прохань до вас, якщо ви 

дозволите. По-перше,  більше дурних, безглуздих цитат про невдале кохання та особисту лінь мені в новини! Будь ласка! 

Мені ж нічого більше робити, окрім того, як все це читати або годинами гортати та вибирати щось цінне у тому смітті, 

що ви туди завантажуєте. По-друге, більше помилок в особистих повідомленнях! Так, так! Я обожнюю перекладати ваші 

листи! Я витрачаю на це весь свій вільний час. В моїх планах є написати словник з перекладом  і , звичайно, подарувати 

кожному з вас хоча б по екземпляру. Четверте прохання: невідомі мені люди, я дуже прошу, побільше та частіше дода-

вайтесь до мене в друзі! О так! Додавайтесь та не пишіть! Ні! Ні в якому разі не пишіть мені! А коли я підтверджу ваш 

запит, напишіть: «А ми знайомі?» чи «Ти хто така, маленька дівчинка?» Це ваша залізна” логіка, яка просто надихає мене 

на довжелезну відповідь вам. Я думаю, ви будете раді займатися улюбленими справами і зробите все те, що написано 

вище. Дякую за увагу. І пам’ятайте: більше смайликів! 

Шануймось! 

Приємного всім спілкування!!! 
Маслова Дарина, 5(9)-Б клас  

З 08.10. по 12.10.2012 р. в гімназії проходив тиждень правових знань. У його 

межах відбувся ряд заходів. Запрошеними спеціалістами проводилися про-

світницькі тренінги: у 9-Б класі на тему «Твої права» (Богомаз А.Л.), для уч-

нів 5-А класу на тему «Право для тебе» (Суботенко В.О.). Гімназисти актив-

но брали участь в роботі тренінгів, їм сподобалися 

запропоновані вправи. Начальник юстиції Червя-

кова І.Р. у 10-х класах провела інформаційну годи-

ну «Суб’єкти безоплатної правової допомоги». Ад-

вокат  Борісов Д.Г.  виступив перед учнями 11-х 

класів, де надав інформацію, з яких питань до нього можна звернутися.   Роз-

повів про напрямки роботи адвокатури і яка інформація надається безкошто-

вно. Наводив приклади з ситуацій особистої практики. Учні були зацікавлені 

та ставили багато запитань. У 9-х  класах  юрист виконкому  Мудрак О.В. підняв подібну тему - 

«Адвокат – державний захисник».   

Окрім того класні керівники проводили тематичні класні години. Дуже ціка-

вий захід у 11-Б класі запропонувала класний керівник  Готова Г.І. Вона під-

готувала презентацію на тему: «Гарантії держави на юридичні права».  

Також у школі  проходив конкурс малюнків серед учнів 1-4 класів  на тему 

безоплатної правової допомоги. Стенд був оформлений і  доповнювався ма-

люнками протягом тижня. 
Міронова О.М., перагог –організатор 

Тиждень права 
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Стр. 4 Общая тетрадка 

Робота волонтерського загону “Ми поряд” 

Шановні читачі! Завершилася акція щодо відзначення Міжнародного Дня людини 

похилого віку та Дня Ветерана. У ці дні гімназисти, які є волонтерами, відвідали ветеранів 

Великої Вітчизняної війні та трудової слави. Ми раді представити вам невеликий фотозвіт! 

5-Б клас відвідав Васаєвич Любов Павлівну  

6-Б відвідав Серную Лідію Василівну, робітника тилу 

під час Другої Світової війни  

8-А, 8-Б класи відвідали Оленченко Ніну  
Василівну  

Учні 11-Б відвідали ветерана Карпилянського Василя 
Савельєвича  

Рада лідерів гімназії відвідала Народний хор 

ветеранів Великої Вітчизняної війни  

Рада лідерів гімназії відвідала Народний 

фольклорний ансамбль «Червона Калина»  

 

Гімназичні спортивні змагання 
Жовтень у гімназії був багатий різноманітними спортивними 

змаганнями. Час привітати переможців!  

У змаганнях з міні-футболу серед 9-11 класів місця розподілили-

ся так:  

І місце – 11а,  

ІІ місце – 10а,  

ІІІ місце – 10б .  

У міні-футболі серед 4-5 класів трійка призерів є такою: 

І місце – 5б,  

ІІ місце – 5а,  

ІІІ місце – 4а.  

Цими днями пройшли й змагання з шашок у 5-7 класах.  

Переможцями стали:  5 класи – Бородій Ю., 6 класи – Капінус Я.,  

7 класи – Суханова А.  

Вітаємо наших спортсменів! Так тримати! 

                                          Клочак О.В., учитель фізичної культури 

 

Увага! Конкурс! 

Шановні гімназисти! Оголошується конкурс істо-

рико-пошукових робіт “Літопис нашого міста”, а 

також конкурс-огляд з написання творів “Історія 

мого родоводу”. З деталями та умовами конкур-

сів можна ознайомитися у педагога-

організатора. Кращі роботи будуть надруковані в 

гімназичній газеті. Бажаємо успіхів! 


