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Приймаємо п’ятикласників у гімназисти! 
23 листопада 2012 року відбулася посвята у гімназисти п’ятикласників. 

Учні 5-А і 5-Б класів зібралися в актовій залі. Спочатку пролинув гімн України і 

внесли державний прапор. Згодом п’яті класи промовили клятву гімназистів, після чого 

треба було розповісти про свій клас. 5-А має назву «Перлинки» (вони такі ж яскраві, як 

ці чудові скарби моря), а 5-Б – «Енерджайзери» (такі ж спритні й швидкі). Кожен клас 

проголосив свій девіз. Учні 5-А класу підготували маленькі, але змістовні віршики про 

якості і таланти кожного з учнів. Учні 5-Б розповіли про свій клас прозою. І тоді почало-

ся найцікавіше. Маленькі п’ятикласники, які нещодавно були прогімназистами, розпоча-

ли чудову гру «Потяг», після чого судді повинні були виставити бали кожному класу. 

П’ятірка була найвищою оцінкою. Наступний етап посвяти - конкурс, за умовами якого 

треба було закинути в склянку кульку. Ця гра особливо сподобалася дітям, адже потре-

бувала зосередженості й витримки. Незабаром розпочалася вікторина. Як і на уроці тре-

ба було піднімати руку, щоб відповісти на запитання. А питання були не такі вже й прос-

ті, щоб знайти правильну відповідь, треба було добре поміркувати, застосувати фантазію 

та логіку. А найбільший фурор викликав конкурс, за якого потрібно було смішно показа-

ти тваринок: задоволене кошеня, сумного орла, засмученого пінгвіна й розгніване кроля. 

Цю гру частіше називають пантомімами. Не забуваймо, за кожний конкурс було вистав-

лено бали, підрахувавши які, судді оголосили переможця. Перемогла дружба! П’ятикла-

сники залишилися цілком задоволеними після посвяти в гімназисти. Цю подію вони 

запам’ятають назавжди! 

Краснікова Ліза, 1(5)-А клас  

Ось  наш дружний 5 а, 

Тут всі діти гарні! 

Подивіться, кожен з нас – 

Індивідуальний! 

 

Анашкіна Марина - 

Новенька в цьому класі, 

Та звикли ми до неї 

Вона ж сестричка наша. 

 

Ось Ельдар Ахметшин, 

Гарно він малює, 

Всюди він найперший, 

Ми його цінуєм! 

 

А це – Безугла Аля, 

Весела, заводна. 

Вона нас розважає, 

Пісні нам всім співа! 

Відповідальна дуже – 

Юнона Бородій. 

Навчається старанно, 

Ми дякуємо їй. 

 

Весела, балакуча – 

Настя Глушакова. 

Без неї було б сумно 

Нам усім навколо! 

 

Вова Головакін – 

Хлопець дуже гарний! 

З усіма він дружить, 

День із ним не хмарний! 

 

А Христина Гусак - 

Гарно так танцює, 

Всім з нею приємно, 

День свій не марнує! 

Вітаємо гімназистів! 

Ми вирішили познайомити вас із “новоспеченими” гімназистами — нашими п’ятикласниками — 

поближче. Тож вітайте — 1(5)-А та 1(5)-Б класи!           (Початок. Продовження на стор. 2) 

Учні 1(5)-А класу після першого уроку 2012-2013 навч. р. 
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Вітаємо наших п’ятикласників 

Валентин Єфремов - 

Розвеселить усіх! 

Коли він разом з нами – 

Царює в класі сміх! 

 

Олексій  Запаснік – 

Тихий та спокійний, 

Але в житті класу, 

Дуже він активний! 

 

Саша Катишев – веселий, 

Любить грати у футбол. 

І завжди він, коли грає – 

Забиває гол! 

 

 Комарова Женя – 

Дуже скромна, тиха. 

Дома, в господарстві 

Вона хазяйновита. 

 

Краснікова Ліза – 

На роялі грає. 

Музику цінує, 

Та вірші складає! 

 

Крюкова Аліна – 

Дуже популярна! 

Дуже музикальна, 

Дівчина старанна! 

 

Ластівка Дарина – 

Цікаво фантазує. 

Її гра на скрипці, 

Всіх нас зачарує! 

 

Ляшенко Сергій – 

Техніку любить. 

Певно, ученим 

В майбутньому буде! 

 

Дівчина цікава – 

Польная Марія! 

Дуже вона гарна, 

Танцювати вміє! 

 

Рассипна Наталка – 

Чудовий голос має! 

Всі квіти розквітають, 

Коли  вона співає! 

 

Владислав Саянов – 

Комп’ютер розуміє, 

Футбол він дуже любить, 

І в шахи грати вміє. 

 

Теслюк Дмитро – веселий, 

Активний, заводний! 

Майстерно він танцює, 

Хлопець він смішний. 

 

Влад Чернишов – старанний, 

Допоможе всім. 

Учиться відмінно, 

Гарний хлопець він! 

 

Настя Чичик – 

Дуже спортивна, 

Дуже рухлива, 

Дуже активна! 

 

Юріков Даня – 

Гарний товариш, 

Коли він з тобою – 

В біду не потрапиш! 

 

Ілля Юрченко – розумний, 

Любить  математику. 

З комп’ютером він дружить, 

Знавець інформатики! 

 

Єднає всіх нас разом – 

Наш класний керівник. 

Олена Анатоліївна – 

Розуміє Всіх! 

 

Краснікова Л., учениця 1(5)-А кл. 

(Закінчення. Початок на стор. 1) 

Для того, щоб якнайкраще представити наш 5-Б клас, 

ми склали іменний алфавіт. Нас разом 22 учня (9 дівча-

ток, 13 хлопчиків). 

“А” – 4 учня: Антон, Анастасія, Артем, Аліна. 

“Б” – 1 учень: Богдан.  

“В” – 3 учня: Валерія, Владислав, Владислав. 

“Д” – 6 учнів: Дар’я, Дмитро, Данило, Данило, Дар’я, 

Данило.   

“Є” – 1 учень: Єгор. 

“К”–1 учень: Кірілл. 

“М”–2 учня: Микита, Марія. 

“О”–1 учень: Ольга. 

“С”–1 учень: Сергій. 

“Ю”–1 учень: Юлія, Юлія. 

Є в нас активні учасники різних конкурсів: Попов В., 

Распотнюк Д., Гусакова Д., Биков Б., Губенко Ю., Маресьєва М., Распотнюк Ю., Биков Б. , Полежай Д., Жива-

га А., Скрипниченко А., Зінченко С., Малихіна В., Кузовін Д. 

Актив класу складають: Гусакова Дар'я (лідер) та Маресьєва Марія (заступник лідера). 

Наш девіз: Разом ми вибухова маса, краще немає на світі класу. 

Найбільше позитивних емоцій ми під час посвяти. Всі відчували, що сьогодні - наше свято, і школа вірить в 

нас, в наш розум, талант, здібності та бажання вчитися і жити у великій гімназичній родині пліч-о-пліч зі свої-

ми наставниками.  

Гусакова Дар'я, лідер 1(5)-Б класу 

Учні 1(5)-А класу одразу ж перейняли естафету від старших гімназистів і 

вже у вересні відвідали пам’ятник невідомому солдату  

Учні 1(5)-Б класу під час уроку 
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Як живеш, “Райдужна”? 

Ярмарок у нашій школі 
16. 11. 2012 року в нашій школі відбувся ярмарок, зібрані гроші 

з якого пішли на благодійні цілі. Майже всі класи брали участь у цій 

прекрасній події. Навіть маленькі першачки приносили різноманітні 

продукти, щоб їх викласти на продаж: пиріжки, цукерочки, лимо-

над, мармелад… З кожного класу дозволялося продавати товар тіль-

ки одній або двом особам. У коридор виставлялися парти, на яких і 

розміщувалися продукти. Йдучи по школі, не можна було втримати-

ся, щоб не скуштувати хоча б одне тістечко. Солодощі, які гімназис-

ти приготували разом з батьками, бабусями, виглядали дуже приваб-

ливо. Також в асортименті були фрукти, овочі, напої та поробки з 

бісеру, шовкових кольорових стрічок, м’які іграшки власного виго-

товлення. Тому й не дивно, що було зібрано багато коштів. Не забу-

ваймо і про ціни. Кожен учень мав право ставити свою ціну (кажучи 

відверто, вони були не високі). До останнього трималася інтрига, 

хто ж збере більше грошей? Найбільше вдалося отримати 5-А класу. 

Полякова О.А. - їх класний керівник - неодмінно пишається своїми 

учнями. Ви не повірите,  скільки їм вдалося зібрати, аж 187 гривень. 

Друге місце посідає 6-Б клас, їх сума склала 180грн 60к. Відзначимо 

й вчителя Шаповалову В.В., адже, пам’ятаймо, гарних результатів 

можна досягти тільки згуртованою командою. Третє місце посідає 1

-Б клас, їм вдалося продати на суму 165грн 25к. Усі вчителі й учні 

доклали багато зусиль до благодійної справи, яка принесла свої пло-

ди. Загальна кількість отриманих коштів - 2408грн. Під час ярмарку 

була дуже весела атмосфера. Панувало щастя. Всі відчували себе 

відповідальними, тому учні залишилися задоволеними своєю робо-

тою. А вчителі тим паче. 

Безперечно це не перший і не останній ярмарок. Бажаємо, щоб 

новий рік приніс тільки щастя і, звичайно, успіхів нашій гімназії. 

Будемо сподіватися, що майбутнє запам’ятається такими ж добрими 

результатами. 

Зінченко А., 5(9)-Б клас 

Тиждень  безпеки дорожнього руху  
15.11.12 на Раді лідерів відбулося відкриття тижня  безпеки дорожнього руху. 

Протягом тижня проводився «Моніторинг безпеки», під час якого діти мали можливість закріпити вже на-

буті знання з правил дорожнього руху.  

Учні 1-4 класів знайомилися з газетою «ДАІшка». Рада лідерів перевірила наявність у щоденниках схем 

«Дорога до гімназії», «Дорога до дому»  З 15.11.12 згідно плану були проведені тематичні виховні години:  

«Моя безпечна дорога до гімназії», «Я їду до школи»,  «Вивчай, знай, виконуй», «На перехресті»,  «Як поводити 

себе в громадському транспорті».Учні 5 класів зустрічалися з працівником ОДАІ Добротворським Е.О. 

Протягом усього тижня працювала виставка в бібліотеці гімна-

зії.  

16.11.12.  відбувся конкурс  на найкращий малюнок «Я знаю 

правила безпеки дорожнього руху». За участю ініціативної групи во-

лонтерів «Школа порятунку» було проведено диспут «Що треба зро-

бити, щоб дорожній рух в нашому місті був безпечним». 

20.11.12 відбулася вікторина «Правила руху велосипедистів», 

яку організували класні керівники Лаврухіна Г.О. та Ганя Н.М.  

Підсумком тижня  стала підготовка 5-6 класами інформаційного 

буклету з питань «Безпека руху». 

Пишнова А., 5(9)-Б клас  
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“Одна вона у нас така…” 
Дев’ятого листопада в гімназії пройшла міні-конференція, присвячена Дню украї-

нської писемності. Учні готували цікаві розповіді про історію цього свята, із задо-

воленням ділилися своїми знаннями з однокласниками. Головним завданням цьо-

го заходу було те, щоб гімназисти більше дізналися про історію нашої рідної мо-

ви. Діти, які готували доповіді, використовували багато висловів видатних пись-

менників, одним з яких був Тарас Григорович Шевченко. Його слова і закарбува-

лись в пам’яті  учнів найбільше: 

                         Одна вона у нас така - 

                         Уся співуча і дзвінка, 

                         Уся плакуча і гримуча 

                         Хоч без лаврового вінка. 

Саме в такому образі Великий Кобзар втілив рідну мову нашого народу, і 

багато дітей погодились із його висловом, а для деяких з них його слова вияви-

лись поштовхом до того, щоб більш детально вивчити всі тонкощі нашої мови і її 

історію. Сподіваємось, що і ви також приєднаєтесь до наших мовознавців!!! 

Осьміна В., 5(9)-Б клас  

Тиждень пожежної безпеки 

В Кіровській багатопрофільній гімназії пройшов ти-

ждень пожежної безпеки 

 У понеділок, 12 листопада, було проведено відкриття за-

ходу з оголошенням плану роботи. Учні 5-11 класів на за-

сіданні ознайомилися з планом тижня та отримали завдан-

ня випустити стіннівку на тему: «Зимові свята зустрічай – 

про безпеку пам’ятай». Серед учнів 1-4 класів було прове-

дено конкурс малюнків. Протягом всього тижня в бібліоте-

ці працювала літературна виставка «Сторінками журналу 

«Пожежна охорона»». 14  листопада відбулася зустріч із 

старшим інспектором та інспекторм Держтехногенбезпеки 

Голованенко В.М., Перковець О.В. Відбувся круглий стіл, 

де йшлося про історію пожежної охорони. Перед учнями 6, 

8 класів виступили лідери клубу ДЮП. З учнями 1-4 класів 

було проведено бесіди. Відбулися виховні години різнома-

нітної тематики: «Другом пожежника рятівника може ста-

ти кожен», «Що ти знаєш про пожежну безпеку», 

«Небезпечний газ», «Екскурсія до пожежної частини», 

«Пожежна техніка», 

«Скажемо вогню НІ!», 

«Засоби гасіння пожежі», 

«Як гасити  рідину». Із 15 

листопада  почалися тре-

нування команди  ДЮПР. 

Стартувала підготовка 

агітбригади для виступу в 

1-4 класах. 

Демянчук Д., 5(9)-Б клас 

Обережно – ядерна енергія! 
Днями в гімназії були проведені інформаційно

-навчальні заходи з питань безпечного використання 

ядерної енергії. 

Першим  було проведено конкурс малюнків у 

1-4 класів на тему «Безпечна ядерна енергія» . Для 5-

11 класів було організовано виховні години, бесіди та 

лекції на такі теми: ««Безпечне використання ядерної 

енергії», «Безпечна ядерна енергія», «Вплив радіації на 

здоров’я людини», «Безпека ядерної енергії», «Ядерна 

енергія – негативні та позитивні сторони».  

У ході цих заходів гімназисти розширили свої 

знання з теми, дізналися багато нового та цікавого. 

Лідери класів зробили інформаційні буклети і 

бюлетені на тему «Використання ядерної енергії в сус-

пільстві», «Де використовується ядерна енергія» та 

«Обережно – ядерна енергія». Учні 9-х класів здійсни-

ли випуск інформаційного листа на тему «Ядерна ене-

ргія: плюси та мінуси».  

Сподіваємось, що отримані знання допомо-

жуть зробити більш безпечним життя в сучасних умо-

вах. 

Межерицька Ю., 5(9)-Б клас 


