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ка думка 

 Що таке відда-
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Батьківщині 
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бажання 
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годення 
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 Підліток прагне 
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 Підліткова лю-
бов 

Правове  
виховання 

 Відомі  правоз-
навці України  

 День прав люди-
ни 

 Люди похилого 
віку мають право 
на повагу 

Ерудований  
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 Самоврядування 
в дії 

 Мої перші вра-
ження 

 День лідерів 

Безпека  
життєдіяльності 

 
Проби пера 

 

Шановні вчителі, працівни-

ки гімназії, батьки! Дорогі діти! 

Прийміть найщиріші вітання 

з Новим роком та Різдвом Хри-

стовим! 

 Нехай ці свята – вісники 

оновлення, мрій та сподівань – 

принесуть у кожну родину доб-

ро, мир і доста- ток, ду-

шевну теплоту й сімейну гар-

монію. 

 Нехай ясна Вифлеємська Зо-

ря об’єднає всіх нас чистим 

світлом незгасних людських 

чеснот та цінностей, осяє усіх 

нас любов’ю й великою вірою 

у власні сили. А Новий рік 

увійде у ваш дім із надією на 

краще майбутнє, із вірою в доб-

ро, справедливість. Нехай він 

принесе в дарунок щастя, здо-

ров’я, світлу долю, стабільність, 

добробут, упевненість у зав-

трашньому дні. 

 Із найкращими побажаннями 

директор гімназії О.Перехейда 

Випуск №4(93) грудень 2016 року 

  Дорогі наші 

вчителі! Прийміть  

найщиріші вітання з Новим ро-

ком та Різдвом Христовим від 

учнів гімназії.       У такі 

свята завжди очікуєш від 

життя казкових змін. Ба-

жаємо вам, щоб усі пе-

редноворічні сподівання 

не просто  збулися, а  пе-

ревершили навіть найпо-

таємніші та фантастичні 

очікування. Нехай життя 

дарує вам чудові 

подорожі та  нові 

звершення. Хочемо, аби в Ново-

му році ви відчули турботу та 

повагу з боку колег 

та учнів, тепло дру-

зів та любов близь-

ких.  

Із Новим Роком та 

Різдвом Христо-

вим!!! 

Учнівський 

 колектив гімназії 
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 ДУМКА ДИТИНИ 

Лист до Святого Миколая  

 Дорогий Святий Миколаю! Я в тебе 

вірю всім своїм серцем та знаю, що ти 

дуже добрий і все можеш, і тому зараз 

пишу тобі листа. Можливо, це здається 

безглуздим, але люди остан-

нім часом стали грубішими 

та жорстокішими. До того ж 

війна на сході нашої країни 

продовжується, їй байдуже, 

що вона забирає чоловіків, 

у тому числі тих, які вже 

мали сім’ї. Війна – це най-

жахливіше слово в цілому 

світі, вона все руйнує, уби-

ває та калічить душі. Вона ні-

кому не потрібна, бо несе з собою ли-

ше зло. 

 Напередодні величного свята 19 

грудня, Дня Святого Миколая, зазвичай 

дітки просять у Миколая подарунки. 

Одні хочуть щось із техніки — комп’ю-

тери, ноутбуки, телефони; інші  про-

сять канцелярські товари – альбоми, 

олівці, ручки,  розмальовки, а най-

менші  - різноманітні іграшки… 

 Моє ж найбільше бажання – жити в 

мирі. Я тебе дуже сильно прошу, допо-

можи пережити нам страшні часи вій-

ни, допоможи, щоб швидше вона закін-

чилася. Я звертаюся до тебе, і з моїх 

очей течуть сльози. Одна за одною 

пронизують моє дитяче серце й душу. 

Можливо, воно вже не дитяче, 

наслідки війни мене навчили 

говорити й ставитися до жит-

тєвих ситуацій по-

дорослому…  

 Зроби так, щоб люди не 

були байдужими до війни. Усі 

ми молимося до тебе, допомо-

жи нам зроби так, щоб матері, 

діти яких пішли на війну, не 

плакали вночі в подушку, щоб їхні си-

ни поверталися додому якнайшвидше  

здоровими.  

     Я впевнена, ти дос-

лухаєшся до моєї душі. 

Переконана, ти все зро-

биш заради миру. Я ві-

рю в тебе. Допоможи 

нам!                                                                        

Полухіна Анастасія,  

7  клас 

       Справжній сенс свята 

 Усі дні чудові, а День Святого Миколая - 

один із кращих днів року. Для дорослих і малих 

це особливе  свято. Усі стають добрішими в ці 

найскладніші часи, а погляди стають теплішими 

і в найсуворіші зими. Кожна дитина  має право 

на радість у цей день. 

 Я сподіваюся, що Святий Миколай прийде 

до нас і принесе не тільки подарунки, а й щастя, 

бо саме щастя не можливо купити ні за які гро-

ші. 

 Усе своє життя Святий Миколай присвятив 

справі милосердя. Тож ще за життя називали 

його батьком сиріт і бідних.  Після смерті Бог  

наділив його даром творення чудес, і тому він 

отримав ім’я Великого Чудотворця. 

Справжній сенс цього свята - дарувати ра-

дість тим, кому його не вистачає. Я переконана, 

що не залишиться жодної дорослої та малої лю-

дини, яка не отримає такого дарунку. 
                       Ільвицька Анастасія, 7 клас 
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     Вітаю тебе, Святий Миколаю! 

Пише тобі Дарина. Я живу й навчаю-

ся в Києві. Дякую тобі за подарунки, які 

ти приніс минулого року. Цього року я 

також намагалася добре поводитися та 

навчатися. 

Як і всі діти, я з нетерпінням чекати-

му на тебе, адже саме цієї ночі трапля-

ються дива. 

Знаєш, цього року я не прошу для се-

бе подарунків. Я хочу, щоб ти завітав до 

діток у дитячий будинок. Хочу, щоб во-

ни відчули себе щасливими, щоб здійс-

нилися їх заповітні бажан-

ня. 

Завітай також до діток, 

які знаходяться       в лікар-

нях. Подаруй їм можли-

вість одужати. Діти та я бу-

демо дуже вдячні тобі. 

  Із повагою Виграненко  

                Дарина,  

         учениця 5 класу 

ДУМКА ДИТИНИ 

Любий Святий 

Миколаю!         

Ти ходитимеш Землею та роздавати-

меш усім дітям подарунки. 

Мені дуже хотілося б отримати цього 

року щось незвичайне. А також не за-

будь про моїх батьків. 

А ще я  хочу 

попросити в 

тебе найго-

ловніший 

подарунок - 

миру. Діт-

кам Сходу, 

які залиши-

лися без рі-

дних домі-

вок, 

подаруй затишок 

та радість споді-

вання на краще 

майбутнє. Тим, хто 

розв'язує воєнні дії, 

подаруй розуміння, 

щоб настала квіту-

ча весна без сліз матерів, без розривів 

снарядів та сирітства. 

Я вірю в те, що ти Чудотворець, і всі 

мої бажання здійсняться якомога швид-

ше. Не забудь цієї дивовижної ночі заві-

тати до мого рідного краю. Чекаємо на 

зустріч із тобою. 

Із повагою Різак Іванна, учениця 5 класу 
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МОЯ ГРОМАДЯНСЬКА ДУМКА  

Що таке відданість  

і вірність Батьківщині 
 Поняття вірності й відданості знайомі 

більшості з нас ще з дитинства. Спочатку 

ми розуміємо це як обов'язок бути вірни-

ми своїм батькам і їх правилам вихован-

ня, пізніше відданість проявляється в сто-

сунках із друзями та близькими людьми. 

Уже в молодому віці  під поняттям вірно-

сті всі розуміють чесні й відверті стосун-

ки з коханою людиною. Усе це разом фор-

мує в людини відчуття обов'язку щодо ві-

рності державі та рідному народу. Батькі-

вщина – це твій маленький дім: батьки, 

рідні, друзі, велика країна з такими ж лю-

дьми й сім'ями, як і твоя власна. 

 У звичайному мирному житті ми не 

так часто замислюємося про поняття вір-

ності та відданості, хіба коли це стосуєть-

ся особистих стосунків. Але ось уперше 

за багато років наша країна зіштовхнула-

ся з агресією з боку іншої держави й зі 

справжніми бойовими діями. Чи відчува-

ють громадяни, що захист Батьківщини в 

такий момент – це і є випробуванням на 

вірність?  

Досить часто можна почути вислов-

лювання: "Чому я повинен іти воювати й 

захищати невідомих людей у іншій части-

ні країни, коли моя сім'я потребує моєї 

допомоги тут?" На мою думку, кожен має 

відчувати відповідальність і відданість 

своїй сім'ї, але якщо в країні розпочалася 

війна, значить, захист своїх рідних почи-

нається не з власної домівки, а з того міс-

ця, куди вже прийшов ворог. І такі людсь-

кі чесноти, як вірність і відданість, на 

мою думку, – не стільки обов'язок, скіль-

ки відчуття – людина або має це всереди-

ні, або ні. Доказ цього – сотні історій лю-

дей, які з перших днів конфлікту на Сході 

прийняли рішення - іти боронити свою 

країну. Саме почуття вірності й обов'язку 

перед своїм народом змусило їх залишити 

рідні домівки, стабільну роботу, звичний 

ритм життя й піти на війну, де щодня мо-

жна зустріти смертельну небезпеку.  

 Вірність і відданість Батьківщині сьо-

годні демонструють не тільки солдати, 

але й волонтери, які докладають макси-

мум зусиль, щоб допомогти нашим війсь-

ковим і звичайним мешканцям окупова-

них територій. Жодним чином не змусиш 

людину робити такі доброчинні справи. 

Не можна не згадати про відданість меди-

чних працівників, які рятують життя в зо-

ні бойових дій і в лікарнях прилеглих 

міст; сміливість і відчайдушну боротьбу 

за життя кожної дитини вихователів дитя-

чих будинків; учителів 

у школах. Усі ці вчинки 

і є справжнім доказом 

відданості й вірності 

людини  своїй Батьків-

щині й кожному її гро-

мадянину. 

Крищенко Катерина,  

7 клас 
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Моє найбільше бажання    

Коли я виросту, 

стану захисни-

ком. Я буду ро-

бити все мож-

ливе, щоб захи-

стити Україну. 

Уже було дві 

світові війни. Я 

докладу зусиль, 

щоб не допус-

тити третьої. 

Моє бажання - 

щоб жодна дитина не знала, що таке 

війна. 

                                Левченко Ілля, 5 клас 

 

                              *** 

Коли я стану солдатом, то буду берег-

ти свою ве-

лику сім'ю, 

друзів, 

Україну. 

Осторонь 

від небез-

пек і нега-

раздів краї-

ни я не за-

лишуся.  

Але поки я 

ще дитина, та вже зараз я готуюся бути 

захисником - займаюся спортом, ви-

вчаю науку бойового мистецтва. 

          Матвійчук Кирило, 5 клас    

                            *** 

Коли я буду захисником своєї держа-

ви, то зроблю 

все можливе, 

щоб наша маті-

нка-Україна 

процвітала, роз-

вивалася, а не 

воювала, не ги-

нули її діти в 

бою. 

Уже зараз по-

трібно бути чесним, добрим, любля-

чим. Я хочу, щоб панував мир, а 

“сокира” війни була б закопана. 

Зараз на Україні неспокій - війна на 

Сході. Я хочу допомогти, але я ще ди-

тина. То ж моя допомога - це моральна 

підтримка справжнім захисникам через 

листи з побажаннями та вдячністю. 

                                   Данилець Данііл, 5 клас 
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Підліток прагне краси 

Із недавнього часу в моєму житті 

з’явилося нове хобі, яке допомогло мені 

розкритися по-новому, повірити в себе і в 

свої можливості. Це в деякій мірі стиль  

мого життя. Я маю на увазі моделінг. 

   На запитання: « Ти модель?» найча-

стіше відповідають: «Ні».  

Чому? Тому, що у більшості людей 

склалася неоднозначна думка про дівчат, 

які працюють у модельному бізнесі. Де-

які вважають, що це “круто”, а ось інші, 

що моделі - бездарні дівчата, єдина гід-

ність яких - зовнішність!  

Я вас запевняю, що це звичайні штам-

пи. 

   Узагалі моделі поділяються на декі-

лька типів. 

 Модель високої моди - найексклюзивні-

ший вид моделей. Вік 16 - 22 роки, зріст 

175-180 см, розмір одягу 36-38 (40-42), 

ідеальні параметри 86/60/86. 

 Подіумна модель. Зріст 176-185, ідеаль-

ні параметри 86/61/86. 

 Білизняна модель. Вік від 21 року, пара-

метри 86-91/56-61/86-90. 

 Гламурна модель. Вік 18-30 років, пара-

метри: 86-91/ 56-61/86-91. 

 Модель «Дельфа» - універсальна.  Зріст 

173-175 см, розмір одягу36-44 (42-50), 

вік  21-35 років. 

 Гладенька модель - ХХL. Зріст 175-184 

см, розмір одягу 40-50( 46-54). 

Дівчата,  у яких низький зріст ( менше 

172) та які хо-

чуть бути моде-

лями, можуть 

навіть не споді-

ватися на те, що 

модельне агент-

ство підпише з 

ними контракт. 

Звичайно, є аге-

нтства, які за-

пропонують 

вам навчання за 

гроші та скажуть, що  ви будете зіркою. 

НЕПРАВДА!!! 

Дівчата, вам ніхто не забороняє бути 

моделлю  для себе, батьків, друзів. 

 Моделінг - це бізнес, у якому постій-

но потрібно чимось жертвувати, ризику-

вати, від чогось відмовлятися. Але кожна 

дівчина мріє про «казкове життя».  

Моделінг – прямий шлях у шоу-

бізнес. Це можливість досягти вершини 

слави та популярності, шанс на гарне 

життя.  

Отже, щоб присвятити своє життя мо-

дельному бізнесу, 

потрібно мати не 

лише красиву зовні-

шність, а й інтелек-

туальний потенціал 

та рішучий харак-

тер. 

Мішина  

Олександра,  

9-Б клас 
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Підліткова любов  

Спілкування вимагає взаєморозумін-

ня, внутрішньої близькості, відвертості. 

Воно засноване на ставленні до іншого, 

як до самого себе, у ньому розкриваєть-

ся власне реальне «Я». Підліткова друж-

ба унікальна.  

Юність сприймається як незвичайний 

вік для дружби, але самі діти вважають 

справжню дружбу рідкісною.  

Любов… 

 Здатність любити закладається з ди-

тинства, яка дарується людині  мамою, 

близькими людьми. Пі-

зніше йому доведеться 

відкрити для себе скла-

дність взаємовідносин, 

проте його дружелюб-

ність, готовність люби-

ти залишаться непору-

шними.  

Американський пси-

холог Еріх Фромм пи-

сав, що, коли в людині розвивається по-

чуття індивідуальності, у неї зростає по-

треба в єднанні ще з кимось. Але потяг 

однієї людини до іншої, інтерес до неї - 

це ще не любов.   

Перше кохання в підлітковому віці 

юнака і дівчини запам'ятовується на все 

життя. За своєю природою перше кохан-

ня романтичне. Із ним пов'язані як радіс-

ні хвилини, повні захоплення, так і пере-

живання, розчарування. Для деяких пер-

ше кохання стає коханням на все життя, 

а для когось - це тільки  приємний спо-

гад.  

Перша любов - прекрасне світле по-

чуття. Підлітки готові віддатися йому 

повністю.   

Захоплення, закоханість і любов...  

Психологи вважають, що людина по-

винна розрізняти захоплення, закоха-

ність і любов. Відрізнити захоплення від 

закоханості, а закоханість від кохання 

буває не легко. Велике захоплення нерід-

ко визначає багато вчинків людини. Але 

незабаром воно прохо-

дить. Часто підлітки 

вважають любов'ю за-

хоплення й закоха-

ність. Їм часом важко 

буває відрізнити ко-

хання від іншого схо-

жого почуття. Стар-

шокласники так само 

як і підлітки бувають 

схильні наслідувати один одного й само-

стверджуватися в очах однолітків за до-

помогою дійсних або уявних «перемог». 

Не тільки в середніх, але й у старших 

класах легкі закоханості нагадують епі-

демії: як тільки з'являється одна пара, 

тут же закохуються всі інші. Мрії про ко-

хання відображають  потребу в емоцій-

ному теплі, розумінні, душевної близь-

кості. І це прекрасно! 

                                         Марцун Ірина, 7 клас 

ЖИТТЯ ПІДЛІТКА 
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ПРАВОВЕ ВИХОВАННЯ 

Відомі  правознавці  

України - їх внесок у розвиток  

міжнародного права  

        Сучасна наука міжнародного права 

в Україні почала розвиватися з другої 

чверті ХІХ ст. 

        Розквіт української науки 

міжнародного права припав на другу 

половину ХІХ – початок ХХ ст.    

        Розбудова української держави, за-

безпечення її соціально-економічного 

поступу потребує нового переосмис-

лення надбання українських науковців 

у різних галузях знань та їхнього 

внеску в скарбницю світової науки, без 

якого неможлива інтеграція України в 

сучасне цивілізоване суспільство.  

 

 

 

 

 

     Автор більше 50 

робіт і статей із публіч-

ного та приватного 

міжнародного права. 

Він був одним із авторів документа, що 

пізніше став відомий як Загальна де-

кларація прав людини, що прийнята 

ООН 10 грудня 1948 року. 

 Стаття 1. Загальної декларації прав 

людини, автором якої є В.Корецький: 

“Усі люди народжуються вільними й 

рівними у своїй гідності та правах”, - 

була прийнята ООН без жодної правки. 

         Із 1966 р.   життя 

й діяльність В.Я. Тація 

пов’язані з Національ-

ною юридичною акаде-

мією України ім. Яро-

слава Мудрого 

(нині  Національний юридичний 

університет імені Ярослава Мудрого). 

Автор більше 400 наукових праць, із 

них 40 монографій, підручників, нав-

чальних посібників. Брав участь у ро-

зробці проекту  Конституції України 

1996 року, Кримінального кодексу 

2001року,Кримінально-процесуального 

кодексу  2012 року. Він працював над 

розробкою проекту Статуту Міжнарод-

ного Кримінального Суду та над ба-

гатьма іншими законопроектами. 

        Удостоєний звання Героя України, 

інших нагород і відзнак. 

Сологуб Н.В., учитель історії та права 

Рафаель Лемкін- автор усім відо-

мого терміну “геноцид”, доктор 

права, двічі кандидат на Нобелів-

ську премію миру, зразок безкомп-

ромісного служіння справі     

Володимир Михайлович 

Корецький   

Тацій Василь Якович -президент 

Національної академії правових 

наук України  



 

 

       День прав людини 

Терміном  «права людини»  зазвичай  

називають  певний набір прав і свобод, 

які  є фундаментальними правами та 

свободами. Без дотримання цих прав не 

можливе нормальне існування та розви-

ток людини в суспільстві.  Його за-

кріплено в Загальній Декларації прав 

людини, прийнятій 

ООН 10 грудня 1948 

року. Із  1950 року  у світі 

й відзначають його як 

Міжнародний день прав 

людини. Цього дня прово-

диться пленарне засідання 

ООН,  відзначаються ті, 

хто зробив вагомий внесок у захист люд-

ських прав і свобод, а Норвезькій 

Нобелівський комітет в Осло вручає 10 

грудня Нобелівську нагороду Миру. Цьо-

го року номінантом на цю почесну наго-

роду від України було висунуто Мустафу 

Джамілєва.  

На сьогодні Декларація перекладена  

360 мовами, а на її базі 

розроблено понад 80 

міжнародних дого-

ворів. Її дотримання 

перетворилося в 

міжнародний закон. 

Мішина Олександра, 

 9-Б клас 

ПРАВОВЕ ВИХОВАННЯ 
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Люди похилого віку  

мають право на повагу 
Одного разу я була свідком бруталь-

ного поводження молодиків до старень-

кої бабусі.  Мене обурила така нахабна 

поведінка, тому я вирішила в цій статті 

звернутися до всіх дітей нашої  держави. 

Кожен проходить період зростання, 

дорослішання. Люди похилого віку та-

кож колись були дітьми, потім  із часом 

вони  ростили своїх дітей та дарували їм 

свою любов. Ці люди  розбудовували на-

шу державу. Вони  віддавали свої знан-

ня, сили, здоров'я, щоб наступним поко-

лінням жилося краще. А  чим відплачує-

мо їм ми? 

На мою думку,  нам, їх 

нащадкам, потрібно 

звертати більше уваги 

на вихованість, толера-

нтне ставлення до кож-

ного, на щирість у спілкуванні.  А людям 

похилого віку ми маємо дякувати та до-

помагати.  Допомогти перейти дорогу, 

донести  для них уже важкі сумки до їх 

будинку. Навіть просто привітно погово-

рити з старенькими - це вже допомога. 

Я закликаю кожного звернути увагу 

на людей похилого віку у вашому будин-

ку.  Поцікавтеся їх здоров'ям. Можливо,  

ваша турбота, ваша повага  не тільки пі-

днімуть їм настрій, а й додадуть упевне-

ності, що свій вік вони  проживають із 

користю, адже їм на зміну прийду вихо-

ване покоління. 

Ми також свого часу будемо в їх віці.  

Тож замислимося вже зараз, якими пот-

рібно бути нам, яким буде наше наступ-

не покоління.  Прислухаймося до народ-

ної мудрості: “Стався до людей так, як 

хочеш, щоб ставилися до тебе!” 

Кірик Діана, 10 клас 
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ЕРУДОВАНИЙ ГІМНАЗИСТ 

День учнівського самоврядування 

8 грудня в гімназії проходив День 

учнівського самоврядування. Самовря-

дування – один із головних принципів 

діяльності учнівської спільноти. Суть 

його полягає в реальній участі дітей в 

управлінні класу, школи. 

Уроки в День самоврядування прово-

дять кращі учні гімназії. У 7 класі було 

4 уроки самоврядування: українська 

мова, українська література, алгебра та 

англійська мова.  

Учителем-дублером української мо-

ви  була учениця 9-Б класу Роженок Ва-

лерія. 

Урок був 

дуже ціка-

вим, ма-

теріал   

подано 

про-

фесійно. 

Усі учні 

зрозуміли 

нову тему.  

Урок 

української 

літератури 

проводили 

дві учениці 

10 класу.  

Нам  запро-

понували багато різноманітних цікавих 

завдань. Усі були підготовленими до 

уроку української літератури та з задо-

воленням відповідали на запитання.  

Третій урок - алгебра. Матеріал пояс-

нювали дві учениці 11 класу. На уроці 

ми вирішували вправи та задачі, готую-

чись до контрольної роботи, яку згодом 

успішно написали. 

 Велике задоволення отримали від 

уроку англійської мови, що провела  

учениця 10 класу Кірик Діана. Запро-

поновані нею види діяльності 

(аудіювання, читання, письмо та го-

воріння) сподобалися усім учням гру-

пи. Усі з задоволенням  спілкувалися 

англійською з учителем-дублером, роз-

питували не лише про матеріал за те-

мою уроку, а й про власний досвід у 

вивченні мови. Яскрава презентація до-

помагала легко засвоювати новий ма-

теріал та повторити вивчений. 

Отже, я гадаю, що проведення Дня 

самоврядування має величезне значен-

ня у житті гімназії. Воно дає змогу 

найкращим учням розкрити себе, від-

чути відповідальність, яка лежить на 

плечах учителів, краще зрозуміти їхню 

не просту щоденну працю та ще напо-

легливіше ставитися до навчання. Осо-

бисто я з нетерпінням очікую того мо-

менту, коли зможу спробувати себе в 

ролі вчителя-дублера. 

                     Заболотня Марина, 7 клас 



 

 

    Мої перші враження   

Мої сподівання щодо Дня самовряду-

вання виправдалися. Цього дня уроки в 

нас проводили учні старших класів. 

Працювали ми під час уроків із великим 

захопленням. Думаю, що й учителі зали-

шилися задоволеними, адже  були на 

уроках і бачили, як гарно вони навчили 

своїх старших учнів. 

Для себе я зробила висновок - буду 

гарно вчитися, щоб дізнатися більше но-

вого та цікавого, а в старших класах і я 

зможу потім проводити уроки майбутнім 

дітям молодших класів.  

Я з захопленням буду згадувати свій 

перший День самоврядування. 

                                  Єфімова Дарина, 5 клас 

Самоврядування в дії 

Минув перший семестр, окрім 

нвчального процесу, ми займалися по-

зашкільною діяльністю: відвідали му-

зеї, театри, здійснили екскурсії до різ-

них міст та історичних пам’яток. У 

цьому суттєво допомогає центр 

«Дозвілля та культура». Діти в 

співвпраці з куратором  знаходять цікаві 

та корисні способи проведення часу. 

Ми відвідали Музей води, подорожува-

ли до прекрасного міста Богуслава, зго-

дом побували в чарівному Кам’янці-

Подільському, двічі ходили до театру. 

Після кожної екскурсії в пам’яті 

надовго залишаються цікаві та веселі 

моменти, інформація, яка раніше була 

нам не відома.  

  Особливно нам подобається перегля-

дати вистави з їх магічними властиво-

стями.  

    А які цікаві позакласні заходи про-

ходять у нас щотижня. Це все завдяки 

співпраці членам центру 

«Дозвілля та культура» та 

куратора, який направляє та 

координує наші дії. Оце і є 

справжнє самоврядування. 

Кириченко Дмитро,  

9-А клас 

ЕРУДОВАНИЙ ГІМНАЗИСТ 
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ЕРУДОВАНИЙ ГІМНАЗИСТ 

День лідерів 

День самоврядування - це День ліде-

рів. Потрібно володіти навиками органі-

затора, щоб захопити, заохотити та заці-

кавити дітей виконувати доручення, які 

тобі дають, давати відповіді на запитан-

ня під час уроків, які для тебе прово-

дять учні старших класів. Старшоклас-

ники поставилися відповідально до під-

готовки уроків, тому вони й були ціка-

вими та пізнавальними. Ні мені, ні моїм 

однокласникам не хотілося відволікати-

ся ні на які дрібниці. Ми заслуховували-

ся новою інформацією і з великим ба-

жанням давали відповіді на поставлені 

питання. 

Учні старших класів показали, що лі-

дери в нас у гімназії є, а це результат 

кропіткої праці кожного центру самов-

рядування.  

    Нам є з кого брати приклад. 



 

 

БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ 
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      Не руйнуй себе! 

Ти нехтуєш своїм здоров’ям? 

Ти не шкодуєш власних сил? 

Не матимеш сім’ї й роботи, 

Розпорошишся ти як пил! 

 

Якщо ти палиш й алкоголь  

                           вживаєш –  

Здоров’я доброго не маєш. 

Якщо наркотики приймаєш –  

себе ти сам не поважаєш! 

Отримуй задоволення  від спорту, 

Спілкуйся з друзями, книжки читай. 

Бережи своє здоров’я 

Та гарний настрій завжди май. 

 

  Будь сильний духом, «ні» скажи 

  Наркотикам, алкоголю та  

                                         палінню. 

  Своє життя та рідних збережи 

  Й живи без докорів сумління! 

          Коваль Катерина, 9-А клас                             

Безпека взимку  

Узимку є багато факторів, які можуть 

нанести шкоду вашому здоров'ю. Один 

із них - це переохолодження.  

Переохолодження – досить велика 

небезпека, симптомами якої є сильне 

тремтіння, слабкість, сонливість, нечіт-

ка свідомість. Застуда говорить про ба-

жання організму покращити обмін ре-

човин, про необхідність сховатися від 

непогоди, розвести багаття та випити 

гарячого чаю. Якщо ви відчуваєте, що 

починаєте замерзати, необхідно зроби-

ти інтенсивні фізичні вправи: рухи ру-

ками та ногами. При першій можливос-

ті необхідно просушити одяг, шкарпет-

ки. У мокрому одязі тіло втрачає тепло 

набагато швидше, ніж у сухому.  

Щоб уникнути переохолодження, за-

кривайте ділянки тіла найбільш схильні 

до обмороження: пальці рук, вуха й ніс; 

уживайте більше теплої рідини, що 

сприяє кращій терморегуляції організ-

му. Якщо немає гарячої, пийте побіль-

ше простої води. 

Ще один із факторів небезпеки - це 

старий добрий снігопад  

 Снігопад — випадіння снігу з хмар. 

 Сильні снігопади найчастіше приз-

водять до заметів на дорогах, обриву 

ліній електропередач, ушкодження бу-

дівель. Сильні снігопади спричиняють 

небезпеку на доро-

гах. 

Звичайно,  вико-

нувати правила без-

пеки - це добре, але, 

по-моєму, краще в 

такі дні сидіти в те-

плому помешканні 

та дивитися  на кра-

сивий снігопад. 

  Ковінько Ілля,  

7 клас 



 

 

Зимова пора 

  Коли підеш на вулицю ти взимку –  

Побачиш білу-білу скрізь стежинку. 

Коли подмуть холодні заметілі, 

Побачиш сніг ти білий на ялині. 

Коли катаються з гори щасливі діти – 

То щічки в них рум’янчиком покриті. 

Коли мороз по хатах ходить, 

На шибках казкові візерунки робить. 

Коли вже сріблом іній виграває, 

Побачиш, що десь річка замерзає. 

Коли і діти, і дорослі грають в сніжки, 

Побачиш ти, як всім стає тепліше  

                                                       трішки. 

Коли відчуєш, що тепла нема, 

То знай – до нас прийшла зима.    

                  Калініна Олена, 11клас 

 

                     Зима 

Зима! Яка чудова ця пора! 

Біжить кататись дітвора, 

Під ногами сніг іскрить, 

Сніжинка з неба вниз летить. 

На склі з’являються малюнки, 

Мороз малює візерунки. 

 

А скільки взимку гарних свят! 

Ти не пропустиш їх ніяк! 

Навкруг радіють діти всі 

Прекрасній цій порі – зимі! 

                Коваль Катерина, 9-А клас 

 

*** 

Усі річки тепер в обнові,  

Біле скло над бережком.  

Ходить грудень по діброві,  

Застеляє світ сніжком. 

Вишні в інеї розквітли,  

В білих шубах всі дубки.  

Позирають ночі світлі  

В розмальовані шибки.  

 

  Дослухайся до народної мудрості 

 
 Грудень землю грудить і хату сту-

дить. 

 Грудень рік кінчає, а зиму починає. 

 Прийшов грудень, приніс студень. 

 У грудні сонце на літо, а зима на мо-

роз повертають. 

 Сумний грудень і в свято, і в будень. 
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