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30 вересня
2009 року наша
гімназія в черго-
вий раз гостинно
відкрила двері для
гостей щедро ділячись перлин-
ками своїх педагогічних надбань.
Педагогічний колектив вітав
учасників Всеукраїнської нау-
ково-методичної конференції
«Удосконалення професійної
компетентності спеціалістів
дошкільних навчальних зак-
ладів та початкової школи в
інформаційному просторі
післядипломної освіти».

Учасниками наукової нара-
ди були керівники наукових ка-
федр та лабораторій з питань
теорії і методики початкового на-
вчання, науковці та керівники
навчальних закладів з м. Києва,
м. Херсона, м. Миколаєва.

Організаторами виступили
кафедра теорії і методики дош-
кільної освіти та початкового
навчання  Південноукраїнсь-
кого регіонального інституту
післядипломної освіти педаго-
гічних кадрів та адміністрація
Скадовської гімназії.

О 8.30 на парадних сходах
гостей зустрічав увесь педагогі-
чний колектив та учасники

творчих дитячих колективів і
об’єднань. Пролунали чарівні
звуки «Скадовського вальсу» ,
закружляли пари – так вітав
гостей Зразковий ансамбль су-
часного бального танцю «Караве-
ла».  Потім вітальна пісня у ви-
конанні дуету «Мальви» (Носан
Віра та Мавріді Анатолі) остаточ-
но налаштували всіх присутніх
на доброзичливу атмосферу

Навчаючи –
навчаємося

“Теорія ймовірностей є, по
суті, не що інше, як здоровий
розум, виважений у числах…
немає науки, яка була б більш
гідною наших міркувань і якої
введення в систему громадсь-
кого  викладання принесло б
більше користі, ніж наука про
обчислення ймовірностей”.

П. Лаплас

Ці слова стали епіграфом
до семінару – тренінгу вчи-
телів математики шкіл району,
що відбувся 12 жовтня 2009
року на базі Скадовської
гімназії. Тема тренінгу, “Мето-
дико – змістові лінії викладан-
ня теорії ймовірності у курсі
математики”, не випадково об-
рана для розгляду на базі
гімназії. Адже тільки таким
учителям математики, як Дя-
ченко Наталія Кирилівна,
Кримінська Людмила Іллівна,
Панченко Галина Валентинів-
на, Терехова Людмила Георгіїв-
на, які є справжніми професі-
оналами, майстрами своєї
справи, вдалося глибоко й
цікаво розкрити основні ас-
пекти викладання теорії ймо-
вірності у школі.

Тренінг підготувала та про-
вела заступник директора з на-
вчально – виховної роботи,
учитель математики Дяченко
Н.К. Розкриваючи основні пи-
тання: формування ймовірні-
сно – статистичного мислення
учнів 5-6 класів, вивчення еле-
ментів статистики та теорії
ймовірності у 7-9-х класах ос-
новної школи, методика фор-
мування основних понять
теорії ймовірності у старшій
школі, учителі математики
гімназії Кримінська Л.І., Пан-
ченко Г.В., Терехова Л.Г. запро-
понували колегам практично
виконати цікаві завдання. Ак-
тивна, плідна, дружня робота
в групах під час тренінгу вик-
ликала велике захоплення се-
ред педагогів.

Методист районного
методичного центру

Петрова С.А.

спілкування, співпраці, творчої
взаємодії.

Гарний,  сонячний, теплий
день Золотої осені  дозволив пря-
мо на подвір’ї гімназії у нашій
імпровізованій «зеленій залі»
розпочати театралізоване дійство
«Найкраща ти, гімназіє моя!» -
своєрідна візитка закладу у вико-
нанні творчих колективів гімназії
та лідерів учнівського са-
моврядування. (Режисер
– заступник директора з
виховної роботи  Смир-
нова Г.О.)

Затим лунали при-
вітання учасників конфе-
ренції представниками
виконавчої влади та
органів місцевого само-
врядуванням м. Ска-
довська. Відбулося також
нагородження організа-
торів та учасників конференції –
завідувачкою кафедри теорії і ме-
тодики дошкільної освіти та по-
чаткового навчання  професором
Воронюк Т. В.

Практичну частину конфе-
ренції розпочала дирек-
тор гімназії Є.В.Небрат,
презентувавши виступ
«Досягнення та освітні
перспективи розвитку
гімназії».

Учасники нара-
д и  м а л и  м о ж -
ливість ознайомитися
з виставкою творчих
доробок, публікацій,
наукових робіт педаго-
гічного та учнівського

колективів гімназії.
Далі всі переїхали до корпу-

су молодших класів, де гостей
чекав цілий вернісаж творчих
заходів, підготовлених учителя-
ми й учнями початкових класів.
Зокрема,  учні 3-А класу і вчи-
тель Рудомьоткіна Т.М. прове-
ли ранкова зустріч з теми  «Че-
репахи – диво планети».  Учні
2-Б класу разом із вчителем

Козловою Л.І.
працювали  в
центрах на-
вчальної діяль-
ності та вдало

представили свою діяльність, що
підвела підсумки роботи над те-
мою «Квітковий барвограй».

Натхненною і патріотич-
ною, осяяною любов’ю до рідної
гімназії, до колективу, до дітей
була презентація методичної
комісії вчителів початкового
навчання гімназії «Щасливий
учитель – щасливі учні».

Заступник директора з на-
вчально – виховної роботи Со-
ценко Г.О. представила досвід
роботи  обласної школи - лабо-
раторії з питань впровадження
в практику роботи початкової
школи особистісно орієнтова-
них технологій навчання і вихо-
вання “Крок за   кроком” .

Найяскравішою подією дня
стала вистава – мюзикл «Уша-
нування українського варени-
ка», підготовлена і представле-
на  учнями 4-х класів та їхніми
вчителями  Кравчук О.М., Лу-
к’яненко Т.І. та  музичним кері-
вником Калашниковою Н.Л.

Заключним акордом став
круглий стіл – обмін враження-
ми за наслідками роботи конфе-
ренції, де гості висловили свою
подяку адміністрації та педаго-
гам за їхню творчу, натхненну,
самовіддану працю, захоплення
інноваційними творчими на-
працюваннями та прагненням
учителів  до самовдосконален-
ня і    саморозвитку.

Директор гімназії
Небрат Є. В.

Зустрічаємо Всеукраїнську
конференцію!
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Залишити добрий слід
на землі

Наш край...Моя земля...Па-
м’ять людська... Ці три вирази
добре знають у Скадовській
гімназії, бо навчаються тут не-
байдужі учні, працюють учи-
телі-майстри своєї справи.

Ось і зараз у рамках Всеук-
раїнської історико - краєзнавчої
акції учнівської та студентської
молоді <<Шляхами подвигу і
слави>>, присвяченої  65-
річниці звільнення України від
фашистських загарбників та Пе-
ремозі у Великій Вітчизняній
війні 1941-1945рр., учні 9-Б та 8-Г
класів, під керівництвом відомо-
го краєзнавця, учителя гімназії
Кримінської Л.І., класних кері-
вників Кожем’якіної Н.Г., Кур’-
янінова О.О., разом з директо-
ром ЦБЮТ Лиховидом О.М.,
керівником туристичного гурт-
ка Тараном В.А., помічниками -
вчителями Савонік О.В., та Єме-
льяновим В.К., здійснили подо-
рож місцями базування Хер-
сонського партизанського заго-
ну під командуванням Гірсько-
го і Ладичука.

За багато кілометрів шляху
було зроблено чимало: пофар-
бовано у кучугурах обеліск за-
гиблому партизанському десан-
ту, облагоджено обеліск у
місцині <<Три дуби>>. До них
було покладено корзини квітів.

Біля могили загибелі парти-
занського десанту в селі
Промінь Людмила Іллівна ко-
ротко переповіла історію подви-
гу десантників. Учні вшанували
пам’ять загиблих хвилиною
мовчання та покладанням
квітів.

Війна... Перемога... Народ...
Ці слова виражають суть герої-
чного часу, що датується в
історії нашої країни 1941-
1945рр. Це був час подвигів сол-
дат на фронті, партизан - на оку-
пованій території, народу - біля
станка, у полі, підпільників - у
містах і селах. Це був час, який
не можна забути, це був час, про
який маємо пам’ятати.

(Кожем’якіна Н.Г.,
Матеріали надала -

Кримінська Л.І.)

Улітку в Ска-
довській гімназії
було відкрито англ-
ійський табір. Його мета – дати
дітям знання про ВІЛ/СНІД і
навчити їх допомагати людям
з цією страшною хворобою та
не відвертатися від них.
Спеціально для цього до м.
Скадовська прибули чотири
американські волонтерни.

    Ми дуже весело провели
час у таборі. Для нас було
організовано багато різних
вправ, ігор, розваг.Також були
створені численні гуртки: гур-

Найкраще, що є у житті, -
можливість займатися справою,
яка того варта.

Теодор Рузвельт

Є така притча. Для новона-
родженого хлопчика ангел про-
сив у Бога заможного та щасли-
вого життя. Бог пообіцяв вико-
нати прохання.

Минав чаc,
хлопчик став до-
рослим, але про-
жив усе життя бідним і помер
у самотності. Ангел запитав у
Бога, чому той не виконав своєї
обіцянки. І почув у відповідь:
«Я надав йому всі можливості.
Але він, покохавши найкраси-
вішу дівчину, побоявся освід-
читися і залишився неодруже-
ним. Він міг стати заможним,
але побоявся розпочати свою
справу. Якось у місті трапилось
стихійне лихо, й у нього з’яви-
лася можливість врятувати
людей і стати народним героєм,
однак він навіть не вийшов на
вулицю! Він міг би прожити
життя в коханні, багатстві та
славі, але побоявся. То в чому я
винен?!” Отже, важливо не бо-
ятися, а використовувати всі
можливості, що дає нам життя.
Тоді ні на кого не доведеться
скаржитися!

Чоловіку, з яким ми сьогодні
зустрілися, немає на кого скар-
житися. Доля дарує йому шан-
си, і він з радістю їх приймає.
Отже, знайомтеся – Булюк
Віталій Вікторович, випускник
Скадовської середньої школи
№1 1986 року,  начальник Хер-
сонської митниці,  Державний
Радник митної служби ІІІ рангу,
кандидат економічних наук,  го-

ток малювання, фотографу-
вання, хореографії, музики,
театру та багато іншого. А ос-
новними предметами табору
стали дебати та уроки з Віл/
Сніду(HIV/AIDS classes).

У цьому таборі ми отрима-
ли неоціненний досвід, чудові
враження та багато позитиву
від спілкування з іншими
дітьми з різних куточків Ук-
раїни та світу.

Літній табір «SUMMER
CAMP HIV/AIDS» у Ска-
довську став ще однією сто-
рінкою нашого життя. Голов-
ною була ця сторінка чи ні – по-
каже час, але те, що вона була
важливою, це точно. І справа
навіть не в тому, що ми познайо-
милися  з новими людьми,
мали мовну практику. Суть у
розумінні того, що у світі є

люди, які просто
хочуть творити
добро, дарувати

свої посмішки один одному,
піклуватися про тих, кому це
необхідно, робити разом
спільну справу і досягати мети.

Якщо в наступному році в
нашому місті буде відкрито
такий табір, то ми радимо всім
охочим відвідати його, тому

що отримуєш велику практи-
ку з англійської та багато по-
зитиву. Ви не пошкодуєте!

Коваленко Кароліна та
Федченко Віка, 10-А клас

Тиждень незабутніх вражень

лова постійної комісії обласної
ради з питань регламенту депу-
татської діяльності та етики, за-
хисту прав і свобод  людини, за-
конності і правопорядку, місце-
вого самоврядування та адміні-
стративно-територіального уст-
рою, має більш 40 публікацій, на-
городжений нагрудним знаком

«За сумлінну службу в митних
органах України», нагрудним
знаком «Почесний митник Ук-
раїни»

Віталію Вікторовичу, які
вищі навчальні заклади Ви за-
кінчили?

-  Донецьке вище військово-
політичне училище інженерних
військ та зв’язку ім. генерала
А.А.Єпишева;  Київський дер-
жавний економічний універси-
тет ім. Коротченка;  Таврійський
державний університет ім. Вер-
надського, Львівський регіо-
нальний інститут державного
управління Національної ака-
демії державного управління
при президенті України.

 Що було поштовхом у на-
писанні дисертації?

-  Поштовхом мого дисерта-
ційного дослідження було ба-
жання визначити шляхи ефек-
тивного розвитку рідного краю.
Тому тема мого дисертаційного
дослідження: «Засади розвитку
приморських регіонів».

Віталію Вікторовичу, хто
був для вас наставником, по-
радником у шкільні роки?

-  Близька і рідна мені лю-
дина – мій батько. Він був для
мене найкращим наставником

і порадником, непохитним
взірцем і дороговказом з ран-
нього дитинства.

Який випадок із шкільного
життя Вам найбільш запам’я-
тався?

- Перший поцілунок.
А які шкільні предмети були

улюбленими?
- Моїми улюб-

леними предмета-
ми були історія,
географія та мате-

матика.
Якою є Ваша найбільша пе-

ремога?
-  Той, хто вважає, що всьо-

го досягнув, починає рухатися
назад. Щоб реалізувати свої
мрії в реальний успіх, ви по-
винні працювати. Працювати
багато, наполегливо, постійно
– це шлях до вдосконалення і
максимального результату.
Вважаю, що моя найбільша пе-
ремога ще попереду.

Якою є ваша формула
успіху?

-   Часом жарт слугує про-
відником такої істини, яка не до-
сягла б мети без його допомоги.
Тому формулою мого успіху є
«працьовитість + гумор = пере-
мога»

Яким є кредо вашого життя?
-   Сильний не той, хто б’є, а

той, хто тримає удар.
Що Ви побажаєте сучасній

молоді України?
- Побажаю впевненості в

собі. З інтересом ставитися до
активного життя, бо саме актив-
на молодь будує наше майбутнє.
І звичайно, реалізовувати себе у
всіх проявах життя.

Соценко Тамара
учениця 10 – А класу

Рівняймося на кращих …
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Вересень… На

дворі терпко пахне
осінню. Стишили-
ся звичні пташині
голоси, іржа в’їлась у зачіски каштанів, у кро-
нах беріз зажевріли жовті вуглинки. Але сонце
все ще розливає над землею надзвичайну бла-
годать, лоскочучи променями останні спалахи
айстр, жоржин та чорнобривців, у яких пото-
нула велична споруда – наша Скадовська
гімназія. Виблискує триповерхова красуня ве-
ликими вікнами, манить просторими класами,
скликає малиновим дзвоном школярів-тру-
дарів. І вони, веселі та життєрадісні, стікають-
ся гомінкими струмочками до її порогу з усіх
куточків міста, щоб упевнено крокувати Краї-
ною знань, відчути тепло і підтримку вчителів,
зустріти привітні посмішки друзів - одноклас-
ників. А ще, щоб здобути впевненість у своїх
силах, розкрити свої здібності і таланти, пиша-
тися тим, що навчаються в одній з найкращих
шкіл міста.

Почався новий навчальний рік. Першого
вересня гімназія радісно вітала своїх учнів на
святковій лінійці. Для п’ятикласників –  це пер-
ший день у «великій» школі. У цьому році вони
стали новими членами великої шкільної роди-
ни. Вони не знали, що на них чекає, але відчу-
вали, що старша школа – це скарбничка з но-
вими цікавими знаннями, з хорошими вчите-
лями і, головне, зі справжніми друзями. Які ж
перші враження справила «велика» школа на
найменших членів своєї родини? Ось найбільш
цікаві і далеко не дитячі роздуми п’ятиклас-
ників:

* * *
«Шкільне життя стає цікавішим, коли самі

учні хоча б інколи керують у школі. Коли вони
своїм учнівським комітетом вирішують
шкільні питання. Школа, як маленька країна,
якою потрібно керувати, а для цього повинні
бути президент, міністерства та міністри, своя
учнівська рада разом з депутатами – школяра-
ми. Усе це і ще багато нового і цікавого є  у «ве-
ликій» школі.»

* * *
«Після початкової школи у великій гімназії

мене вразило все:. Школа – гімназія велика і гарна, у ній
безліч просторих аудиторій, до того ж кожна
класна кімната відповідає конкретному пред-
мету.. З’явились нові, але теж цікаві предмети, що
веде не один учитель, а кожен предмет – інший
викладач, який на своєму уроці розповідає дуже

«Гімназія-родина у
моєму житті»

С улыбкой в школу
Звоночек снова прозвенит,
И в классе говор зашумит.
Новые знакомства и оценки,
И от физкультуры болят коленки.
Соскучилась за этим детвора:
«Нам в школу уж давно пора!»
Кто сказал, что в школе нудно?
Это ведь неправда!
Приходите, убедитесь:
В школе нашей чудно!
Спонсор нам аквариум
Подарит пребольшой,
Чтоб всё мы познавали
Мир  водяной.
А ещё, чтоб сделать,
Жизнь нам веселей,
В каждый класс-компьютер
И будет всё окей.
Скажут гости:  «Вот те раз!»
Что за чудо, что за класс?»
А ответ очень простой:
Мы живём одной семьёй!

Лєнєвська Дар’я
6-В клас

* * *
Дитинство... Скiльки

незабутнiх рокiв ми проводимо
в гiмназiї! Гiмназiя —наш дру-
гий дiм. І кожен з нас мрiє, щоб
у цьому домi було тепло i затиш-
но, надiйно i спокiйно. Цей за-
тишок у гiмназiї створюють
учнi, вчителi, iншi працiвники.
Я люблю свою гiмназiю. Май-
же кожного ранку я прокидаюсь
із чудовим настроєм, бо скоро
вже йти до гiмназiї. Люблю слу-
хати вранціi спiв дзвоника, що
скликає учнiв на урок до
свiтлих просторих класних
кiмнат. Люблю перерви, на яких
можна пограти в м’яча, побiгати,
просто поспiлкуватися з друзя-
ми. У нашiй гімназії дружний
колектив учнiв та вчителiв.
Протягом року проходить бага-
то турнiрiв, олiмпiад, конкурсiв,
змагань...  Я люблю свою
гімназію. У нiй прекраснi
талановитi викладачi, такi, як,
Маркобок Юлiя Василівна,
вона всю себе вiддає дітям,

присвятивши своє життя
гiмназiї. З захопленням учнi
слухають пояснення iсторiї,
яку викладає Судiна Вiра
Iванiвна. Учителi кожного дня
сiють у нашi душi зерна своїх
знань,  що через деякий час
проростуть, дадуть свої сходи.

багато цікавого,
нового, пізна-
вального.»

* * *
«Маленьке місто для великого майбутньо-

го. Відчуваю себе дорослим, на плечі якого по-
кладена велика відповідальність»

* * *
«Підвалини нашого майбутнього життя ми

закладаємо саме зараз. Тому треба серйозно і
відповідально ставитись до навчання, адже в
гімназії є для
цього всі умо-
ви. Дитинство
– чудова пора,
що дуже швид-
ко закінчуєть-
ся. Мабуть, це
так і є, бо ми
вже в п’ятому
класі, а як ми в ньому опинились – і не поміти-
ли. Нічого не повторюється, у тому числі й
школа. Треба цінувати час, проведений у школі,
успішно навчатись, не завдавати прикрощів
учителям, берегти меблі, усе робити так, як вдо-
ма, у своїй сім’ї.»

* * *
«Коли я йду до школи
То лечу в країну знань.
Не запізнююсь ніколи.
Тут багато сподівань.
На перерві на подвір’ї
Можна книгу почитати.
Що годинник йде по колу
Треба завжди пам’ятати.
Рідна школа – дім великий,
Усі ми як одна сім’я.
І важливе слово «школа»
Знає навіть немовля»

* * *
«Ми прийшли в красиву школу
У вересневу гарну пору.
Школа ця велика, світла,
Все навколо неї квітне.
Стали школу роздивлятись:
Де які є кабінети,
Де їдальня, де буфети.
Де який урок проходить,
Хто у нас його проводить.
Все нове, цікаве, гарне,
А уроки тепер парні.
Пара мови, літератури,
Етики і фізкультури.
Тут усе іде по два –
Кругом піде голова.
У великій школі все чудове,
Гарне, й трішки загадкове.
Та секрет аудиторій
Вже пізнали всі.
Школа наче санаторій,
Радість тут, лунає сміх.
Ми приємно час проводимо
І по кабінетах ходимо.
Нашу школу ми всі любимо
І ніколи не забудемо.
Класно нам у старшій школі
У цім великім і родиннім колі.»

 Баканьова О.О.,
вчитель англійської мови та

учні п’ятих класів

Перші враження

Закінчення на стор. 4
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Найбільше багатство -
розум

Уже четвертий рік у нашій
гімназії розпочинається сезон
«Інтелектуальних ігор». Поза
сумнівом залишається той
факт, що інтелектуальні ігри
привчають учнів до відчуття
відповідальності, підвищують
допитливість, виховують са-
мостійність думок. Так, у за-
пеклій боротьбі серед кращих
інтелектуалів 5 – 7 класів, мож-
на привітати переможців
«Інтелектуальних ігор-2009»
серед учнів 5 – их класів – Те-
леник Андрій ( 5 – В клас), се-
ред 6 – 7 класів – Данилець
Дмитро (7 – В клас). Зауважу,
що відрив переможців від реш-
ти учасників був досить ваго-
мий, і їх справді можна назва-
ти ерудитами. А в чому секрет?
На це питання чітко відповів
Андрій: «Щоб перемагати, тре-
ба багато знати, а всі свої знан-
ня я знаходжу в книжках. Тож
я раджу всім: «Читати, читати
і читати!»І тоді обов’язково на-
стане ваш час перемог.» І
справді, книжка – то скарбни-
ця людських цінностей, а
гімназія – це місце, де знання з
вуст учителів та книг перели-
ваються в серця і душі учнів.
Найголовніше – ці знання збе-
регти, адже людський розум
збагачується навчанням та
мисленням.

Президент учнівського са-
моврядування

Кравченко Катерина

Не для кого не
секрет, що наша
гімназія є осеред-
ком районної Все-
української дитячої спілки
«Екологічна варта». У цьому
навчальному році мені випала
почесна місія представляти
Скадовський район на Всеук-
раїнській конференції присвя-
ченій 10 річниці ВДС «Еколо-
гічна варта». Це було неймові-
рно! Програма складалася з
трьох днів. Проводилися цікаві
тренінги, конференції, ігри. Я
дізналася багато нового і ціка-
вого, познайомилася з підлітка-
ми, зацікавленими у покра-
щенні екологічного стану
нашої країни, представила еко-
логічну діяльність нашої
гімназії  перед лідерами та в
Міністерстві охорони навко-
лишнього природного середо-
вища, де отримала грамоту. Я
пишаюсь тим, що Скадовський

Стисло про головне
9 листопада відбувся  район-

ний екологічний фестиваль
«Свіжий вітер». Екологічний
театр «Паростки надії» виборов
1 місце і буде мати честь пред-
ставляти Скадовський район на
обласному фестивалі. Вітаємо
Кучеренко Олю (6 – В), Зба-
радську Антоніну (7 – В клас),
Сафонову Анастасію (9 – А клас)
та їх керівників Смирнову Гали-
ну Олександрівну, Сербінову
Олену Анатоліївну з перемогою.

По підсумках вересневого
проекту «Країна здійснення
сонячних мрій» визначені пе-
реможці у таких номінаціях:

Клас громадянської актив-
ності – 6-В клас (класний ке-
рівник Маркобок Ю.В.);

Клас правопорядку – 6-А
клас (79 б) – (класний керів-
ник Асанова Д.І.);

Твій ранковий напій
Те, з якого напою ти починаєш день, таїть у собі багато цікавого.
Свіжий сік. Ти динамічний і життєрадісний. Стежиш за

своїм здоров’ям. Прагнеш пізнавати якомога більше корисної
інформації.

Кава. Володієш твердим, незалежним характером і умієш на-
полягти на своєму. Дуже критично відносишся до себе.

Молоко. Більш слухняної особистості, ніж ти, навіть важко собі
уявити. Батьки можуть тобою пишатися. Чесність і відповідальність
– твої головні чесноти.

Чорний чай. Не любиш змін і несподіванок. Стараєшся всі свої
вчинки продумувати наперед, щоб не допустити помилок.

Зелений чай. Що б не сталося, ти завжди зберігаєш спокій.
Не виносиш скандалів і з’ясування стосунків.

район і діяльність екологічно-
го осередку нашої гімназії було

відмічено на Всеукраїнському
рівні. І хочу висловити подяку
людям, які допомагали мені на
високому рівні представити
район та гімназію: Смирновій
Галині Олександрівні, Барчук
Ірині Володимирівни та Кугут
Аллі Миколаївні.

Також мене
дуже вразила екс-
курсія  Києвом. Яке
чудове і водночас

незвичне місто, занадто велике,
щоб його можна було охопити
та зрозуміти, воно живе своїм
життям. Як багато соборів у
місті, а які вони чудові, у них
відбиті цілі епохи та віки, захо-
диш і наче поринаєш у інший
світ, інший вимір, час тут не має
ніякого значення. Ми провели
незабутню екскурсію у цьому
місті. Я побачила, що з часу мого
останнього перебування Київ
дуже змінився на краще.

Мені не хотілося прощатися
з колективом ВДС «Екологічна
варта». Приїхала додому з по-
дарунками та спогадами про
друзів.

Лідер шкільного
осередку ВДС

«Екологічна варта»
Збарадська Катерина

Поїздка до Києва з нагоди 10 річниці ВДС
«Екологічна варта»

Лідер гімназії – Кравченко
Катерина ( президент учнівсь-
кого самоврядування)

Лідер класу-родини – Ко-
лосай Валерія (6-В клас);

За підсумками жовтневого
проекту «Чутливому серцю
нема перепон» також визна-
чені переможці у номінаціях:

Клас громадянської актив-
ності – 8-В клас ( класний ке-
рівник Токар І.О.);

Клас правопорядку – 6-В
клас (100б) ( класний керів-
ник Маркобок Ю.В.)

Клас милосердя – 6-Б клас
(класний керівник Кугут А.М.);

Лідер класу-родини – Бур-
містрова Анастасія (10 – Б
клас);

Меценат гімназії – 6-В ( клас-
ний керівник Маркобок Ю.В.);

Лідер гімназії – Колупаєва
Марина ( міністр праці та тур-
боти )

«Гімназія-родина у
моєму житті»

Закінчення.
Початок на стор. 3

ЦЕ ЦІКАВО ЗНАТИ

У моєму другому домi -
спокiйно, затишно. Я люблю
його за те, що на мене тут завж-
ди чекають i радiють моїм
успiхам!

Іван Якименко 6-В клас
* * *

У центрi Скадовська розта-
шувалося джерело знань, про-
гресивних думок, добрих сер-
дець - гiмназiя. Прийшовши
сюди два роки тому, я зустрiла
багато друзiв, познайомилася з
цікавими вчителями, зрозумiла,
що в житгi менi пощастило до-
торкнутися до чогось глибоко-
го, справжнього - Країни знань.
Приємно вiдчувати, що до нас
тут навчалися цікавi люди. ду-
маю, що попереду всiх чекає ба-
гато цiкавого. Гiмназiя, як доб-
ра мати, впевнено веде нас у до-
росле життя. Я  - лише невелич-
ка часточка моєї гiмназiї i мало
що можу, як менi здається, зро-
бити для мого рiдного навчаль-
ного закладу. Гімназiя робить
мене людиною багатою, бо знан-
ня - то справжнє багатство.
Тiльки найнiкчемнiший ледар
не здатний оцінити всiєї краси
буйноцвiту знань, що є
найцiннiшим даром у життi!
Моїй Українi потрiбнi люди
освiченi, озброєнi справжнiм
свiточем науки, здатнi створити
нове демократичне суспiльство.
Таку освiту дає менi гiмназiя. І
так хочеться, аби в її стiнах на-
завжди зберiгся отой незримий,
але такий вiдкритий дух Знань,
Творчостi, Працi i Добра!

Радчук Таїсiя
6-В клас

* * *
Пишаюсь , що я частина ве-

ликої родини. Навчаю своїх
учнів і сама навчаюсь у них.
Мрію про щасливе майбуття
своїх дітей. Вірю, що шля-
хетність, терпіння та наполег-
ливість, дружня підтримка
здатні творити дива. Сподіва-
юсь, що кожен день життя зро-
бить нас мудрішими . Знаю, що
знання – це велика сила. Впев-
нена, що  в опущені долоні не
впаде навіть крапля дощу. Тож
творіть, навчайтесь,  прагніть но-
вого, доброго, вічного, але цінуй-
те те, що маєте, йдіть впевнено по
життю, не наслідивши, а зали-
шивши добрий  слід.

Юлія Василівна Маркобок,
шкільна мама 6-В класу


