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Загальновідомо, що новизна 
закладу полягає не у зміні 

назви, а у новому змісті, результа-
тах та перспективі.

Гімназія, як один із найкра-
щих навчальних закладів Хер-
сонщини, намагається щороку 
робити крок уперед у своєму 
розвитку, пам’ятаючи про цей 
основний орієнтир. І 2011 рік у 
цьому сенсі не став виключенням. 
Навчальний заклад підтвердив 
свої позиції, посівши І місце у 
районі за результатами олімпіад і 
І місце – за результатами наукової 
роботи учнів у Малій академії 
наук, шестеро учнів 11 класів у 
Британській Раді успішно здали 
мовний іспит Cambridge ESOL 
PET, який зараховується їм як 
державна підсумкова атестація (у 
додаток до атестата виставляється 
річна та атестаційна 12 балів), за 
результатами ІІ етапу предмет-
них олімпіад маємо 60 перемог 
(порівняно з минулим роком 39), 
7 учнів є переможцями ІІ етапу 
ХІІ Міжнародного конкурсу ім. 
Петра Яцика, шестеро – ІІ все-
українського конкурсу ім. Т.Г. 
Шевченка.

 Усі зусилля педагогічного 
колективу були спрямовані на 
те, щоб навчання та вихован-
ня в гімназії було особистісно-
орієнтованим.

 У 2011 році були зроблені 
неабиякі успіхи у підтримці твор-
чих особистостей. Наша команда 
посіла І місце у міжрайонному 
профорієнтаційному конкурсі 
агітбригад «Живи і працюй на 
Херсонщині», команда Євроклубу 
Скадовської гімназії отримала 
приз глядацьких симпатій у місті 
Києві на Міжнародному конкурсі 
для старшокласників «Чи зна-
єш ти Європу», 6 гімназистів на 
сьогодні пройшли три етапи Про-
грами FLEX, були учасниками 
Всеукраїнсього форуму дітей та 
молоді «Екологічні проблеми 
України», гімназисти є постійни-

Вельмишановна родино Скадовської гімназії! 
Від щирого серця вітаю Вас з Різдвом Хрис-

товим та наступаючим Новим Роком!
Бажаю Вам зустріти 2012 рік у піднесеному на-

строї, зі світлими помислами та добрими намірами. Нехай 
ці свята принесуть Вам тільки добробут, творче натхнення, бла-
гополуччя, родинне тепло та злагоду, щирих друзів, шани та любо-
ві від рідних та близьких Вам людей, щасливих та яскравих подій.

Бажаю, щоб у новому році Ви зробили все те, про що так давно 
мріяли. Щастя Вам, міцного здоров’я, здійснення професійних 
планів, особистих бажань та найзаповітніших мрій та задумів.

З повагою, 
голова Скадовської РДА

Є.О. Устинов

ми учасниками загальнорайонних 
заходів. Продовжили роботу, не 
боюсь сказати, на більш високому 
професійному рівні інтелектуаль-
ні ігри, була розширена мережа 
міжнародних зв’язків навчального 
закладу. 

3 листопада на базі гімназії від-
булося виїзне засідання навчально-
методичної ради ВКЗ Херсонської 
Академії неперервної освіти. До 
закладу завітали науковці, завід-
уючі мето-
дичними ка-
бінетами та 
директори 
шкіл. Пер-
шими гос-
тей зустріли 
гімназисти 
на святко-
во прикра-
ш е н о м у 
п о д в і р ’ ї 
Alma Mater. 
У визитівці вони продемонструва-
ли не лише блискучі досягнення, 
а й великі творчі здібності. Далі – 
яскрава презентація заступником 
директора з НВР О.А. Сербінової 
системи морального виховання. 
І підтвердженням її слів були 
феєричні зустрічі з гімназистами 
протягом виховної години у 11-Б 
класі (учитель Н.Г. Кожемякіна), 
ранкової зустрічі у 4-А класі (учи-
тель Козлова Л.І.), тренінгового 
заняття органів учнівського само-
врядування (тренер О.А. Сербіно-
ва). Педагогічний досвід і талант 
спілкування Кожем’якіної Н.Г. 
створили незабутню атмосферу 
протягом заняття у випускному 
класі на тему «Життя! Життя! Ти 
скрізь благословенне!». А скільки 
енергії та радості отримали члени 

навчально-методичної ради від 
спілкування з краплинками ви-
руючого джерела 4-Б класу та їх 
учителькою, справжнім фахівцем, 
берегинею дитячої країни, де 
здійснюються мрії, Л.І. Козловою. 
Незабутніми були й хвилини обмі-
ну думками під час тренінгу між 
учнівським самоврядуванням та 
досвідченим фахівцем, заступни-
ком директора з виховної роботи 
О.А. Сербіновою з теми «Знання 

прав – упев-
нений крок у 
майбутнє».

23 листо-
пада на базі 
гімназії від-
бувся облас-
ний семінар 
у ч и т е л і в 
математи-
ки. Після 
оглядової 
екскурсії до 

Музею Історії школи всіх гостей 
нашого міста привітала началь-
ник відділу освіти Скадовської 
РДА Г.О. Смирнова. Під час робо-
чої зустрічі заступник директора 
з навчальної роботи, досвідчений 
методист Н.К. Дяченко аргумен-
тувала ефективність профіль-
ного навчання. І беззаперечним 
фактом на підтвердження її 
слів гостям закладу був запро-
понований комбінований урок 
математики-інформатики, про-
ведений учителями вищої кате-
горії, учителями-методистами 
В.М. Дудченком та Г.В. Панчен-
ко. Учасники семінару відзна-
чили високий рівень викладання 
предметів, науковий підхід, 
високий рівень навчальних до-
сягнень учнів 11-Б класу, креа-

СКАДОВСЬКА ГІМНАЗІЯ 
КРОКУЄ ВПЕРЕД

Зимові свята – це завжди щось надзвичайно 
чарівне! Із дитинства ми поєднуємо разом від-
чуття свята, пухнастий сніг, запах ялинки, чер-

воний одяг Діда Мороза і найпотаємнішу різдвяну 
ніч, коли яскравими зірочками й ліхтариками висвічу-

ється нескінченна дорога наших мрій…
Бажаємо Вам того найкращого, про яке Ви мрієте сьогодні! 

Бажаємо побачити дорогу до нього, щоб іти нею щодня, зустріча-
ючи мудрих і щирих людей, створюючи щось своє, сяюче, добре!

Нехай будуть завжди по-дитячому невинними й радісними 
забави під вітами різдвяної ялинки, яка ніколи не відкидає по-
хмурих тіней!.. 

З повагою 
в. о. начальника обласного управління освіти і науки 

Є. П. Кулькіна

тивність і невгамонний творчий 
потенціал учителів.

Педагогічний, учнівський 
та батьківський колективи по-
справжньому усвідомили аксіому: 
коли зупинився і перестав бачити 
та конструювати перспективу, то 
тим самим окреслив тенденцію 
повертатися у минуле. А життя 
прихильне до невгамовних творців 
і жорстоке до схильних милувати-
ся собою або консервувати здобуте. 
Тут ми можемо однозначно ска-
зати, що, до Скадовської гімназії 
життя дуже прихильне. Тому ми 
завжди раді поділитися досвідом 
з колегами. 25 листопада гімназія 
гостинно відчинила двері для 
районного семінару директорів 
загальноосвітніх навчальних за-
кладів. На заході були присутні 
почесні гості – голова Скадовської 
районної державної адміністрації 
Є.О. Устинов та завідувач науково-
методичною лабораторією управ-
ління ЗНЗ Херсонської академії 
неперервної освіти Кузьміч Т.О. 
У своєму вітальному слові Єгор 
Олександрович розповів про успі-
хи Скадовського району, окрес-
лив перспективи, вручив також 
партійні квитки новим членам 
партії та висловив сподівання, що 
завдяки активній громадській ро-
боті її членів районна організація 
зможе змінити наш світ на краще. 
Далі – серйозна, але вкрай важ-
лива робота з питань стратегічного 
управління навчальним закладом 
під керівництвом досвідчених 
учителів, визнаних професіона-
лів, заступників директора з НВР 
Т.Ю. Мавріді та І.В. Глазунової. 
Зустріч тривала, і Скадовська 
гімназія продовжувала вражати 
учасників семінару своїм досвідом. 
Управлінцям району були запро-
поновані показові уроки з україн-
ської мови, історії, біології та тре-
нінгові заняття з толерантності.

_____________________ 
Закінчення
на 2-й стор.
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Диво-подорож до Криму
День учителя – це свято. А у свято хочеть-

ся якогось дива. І воно здійснилось! Педаго-
гічний колектив гімназії вирушив у подорож 
до чаруючого Криму. 

У Феодосії ми відвідали дім-музей всес-
вітньовідомого мариніста. Яке чудове море 
Айвазовського! Воно не залишило нікого бай-
дужим. Когось вразило могутньою величністю 
штормів, когось полонило безмежним спокоєм, 
когось заворожило грою барв під час заходу 
сонця, комусь подарувало радість у мить сходу. 
Картини І.К. Айвазовського вражають своєю 
величністю, майстерністю, реалістичністю та 
вмінням художника «впіймати» потрібну мить 
і передати її на полотні найрізноманітнішими 
фарбами. Це справді вражає!

Захопившись художніми витворами мистецтва 
І.К. Айвазовського, наша команда вирушила до 
Нового Світу. Вчителі здійснили похід Голіцин-
ською тропою. Нас лякала і водночас захоплювала 
мовчазна таємничість і велич гір Криму. Свіже 
повітря, чисте море додавали кожному радості, 
щастя, натхнення. Таке враження, ніби ти йдеш 
по краю землі. Ще мить – і ти посягнеш істину 
природи… З одного боку нависають тисячолітні 

Подарунки бувають різні.  
Однім радієш, як дитина, й 
бережеш у шухляді стола, 
інші спокійно сприймаєш і 
забуваєш про них за декілька 
днів. А буває так, що по-
дарунок світлими спогадами 
повертається до тебе кожного 
дня і ти бережеш ці дорогі 
серцю хвилини у своїй пам’яті 
протягом всього життя.

Незабутній подарунок ми 
отримали від наших батьків. 
Осінні канікули стали для нас 
казковими, бо поїхали підкорю-
вати Європу! Місце слідування: 
Угорщина – Австрія. Настрій: 
відмінний, як то кажуть – «ва-
лізно– романтичний».

І ось чарівна мить! Після про-
ходження усіх 
формальностей 
із митницею та 
нічного переїзду, 
ми у Мішкольц-
Тапольце. Це 
місто відоме сво-
їми термальни-
ми джерелами. 
Як класно від-
чути справжній 
релакс у теплій, 
цілющій воді, 
попірнати разом з друзями! Це 
неперевершено, весело, чудово! 
Після водних процедур ми 
зголодніли і вирішили трохи 
підкріпитись. Угорська кухня, 
зізнаємось, дуже пікантна!

А попереду нас чекав Буда-
пешт – місто, що вразило нас 
неперевершеною архітектурою, 
історичними місцями, квітучи-
ми клумбами і все це під вуаллю 
казок, легенд та історій, які нам 
розповідала наша гід Ілона.

 Наш перший день подорожі 
подарував нам шарм розкіш-
ного Пешту: базиліка Святого 
Іштвана, площа Героїв, Оперний 

театр, будівля Парламенту, по-
сольства різних країн, музеї, 
картинні галереї. Гарно, як у 
казці!

Вечір чорним полотном 
закрив небо, розкидавши по 
ньому яскраві зірки, готуючи 
нам казку нічного міста. На 
теплоході «Монархія» ми від-
правилися по Дунаю у вечірню 
подорож «Будапешт в ілюміна-
ції»! Це незабутньо, феєрично!!! 
Ми проходили під 7 мостами, 
загадували ба-
жання і голо-
сно кричали: 
«Скадовськ!» 
А Будапешт 
чарував, за-
хоплював кра-

сою, дарував 
незабутні вра-
ження і від-
чуття щастя.

Другий день 
відкрив нам та-
ємницю коро-

лівської Буди і калейдоскоп 
вражень: будинок де працює 
президент, королівський па-
лац із чарівними фонтанами 
та пам’ятниками, старовинні 
палаци та площі, собори та за-
хоплюючі краєвиди.

Намилувавшись цією кра-
сою, під враженням ми застриб-
нули в автобус, і попрямували у 
Сентендре – місто майстрів. Му-
зей марципанів – найсмачніший 
спогад дня! І в нас була нагода 
витратити гроші, бо стільки ці-
кавого та потрібного можна було 
придбати у крамничках, яких 
тут незлічена кількість!!!

Найкращий подарунок Наступного дня ми про-
кинулися значно раніше, бо 
нас чекала Австрія. За кілька 
годин ми вже у Відні з його 
ароматами кави, смаком сма-
жених каштанів, гуркотом 
фаетонів, запряжених лейпе-
ціанськими кіньми, величним 
монументалізмом архітектури: 
Віденська опера, площа Марії 
Терезії, королівські палаци, 
собори, скарбниця Габсбур-
гів, пам’ятники, скульптури 
і десь у повітрі чаруючі звуки 
вальсів Штрауса, музичні 
композицій Моцарта. Відень 
-велично-нарядний, закохано-

романтичний, 
це – місто-мрія. 
І ми – тут!!!

Останн ій 
день, наче по-
дарунок са-
мої природи, 
теплий, по 
– осінньому 
барвистий, зо-
лотий! Егер 
зустрів нас со-
нячними по-

смішками, спокоєм суботнього 
ранку, шармом провінційного 
міста. Цікава прогулянка міс-
том, гарні краєвиди, легенди 
міста зачарували нас. За кіль-
ка годин ми приїхали до ін-
шого місця – Егер-Салока! Тут 
справжній рай для любителів 
плавання. Шикарні гарячі 
термальні джерела зарядили 
позитивною енергією!

Повеселившись, ми їдемо у 
Долину Красунь, у королівство 
виноградників і виноробів. Кра-
сиво!!! Захоплююче!

Але як і все хороше наша по-
дорож швидко закінчилась. Та 
ми пам’ятатимемо її все життя. 
Бо кращий подарунок – це те, 
що зігріває, дає енергію неза-
бутніх моментів.

Класний керівник
8-В класу

Ю.В. Маркобок

скелі, а з іншого – плескає безкрає море. І ти 
крокуєш між двома стихіями – землею та водою 
і не відчуваєш плину часу, бо природа вічна, а 
ти – її частина. 

Нашу увагу привернув природній грот, висота 
якого досягає 25м. Його створили хвилі Чорного 
моря. Далі нас поманила Синя бухта, яка пестила 
око прозоро-чистою водою. Це затишний куточок, 
рай на землі! Невпинна краса природи чарувала 
нас своєю неповторністю та досконалістю.

Під час цієї подорожі ми побачили два дива. 
Одне людське – неосяжна майстерність і таланови-
тість І.К. Айвазовського. А друге – чаруюча велич 
та досконалість природи. Ці враження надовго 
залишаться у наших серцях!

Педагог-організатор
Н.К. Кудрявцева

СКАДОВСЬКА 
ГІМНАЗІЯ КРОКУЄ 

ВПЕРЕД
Закінчення.

Початок на 1-й стор._____________________ 

Під час зворотнього зв’язку учас-
ники семінару висловили по дяку 
педагогічному колективу, адміні-
страції гімназії, особисто Кугут 
А.М., Давиденко В.М., Устьянцевій 
Г.М., Давидовій Л.О. за креатив, 
ентузіазм, нескінченний потік 
фантазії та ідей. 

У підсумковому слові завідувач 
науково-методичною лабораторією 
управління ЗНЗ Херсонської ака-
демії неперервної освіти Кузьміч 
Т.О. підтримала думку присутніх 
про те, що у Скадовській гімназії 
працюють справжні професіона-
ли, які обожнюють свою роботу і 
вміють вчити. 

Отже, усі зусилля педагогічного 
колективу були спрямовані на те, 
щоб навчання та виховання в гімна-
зії було особистісно-орієнтованим. 
Важливу роль особистісного під-
ходу, відіграло застосування у 
викладанні навчальних предметів 
наукового пошуку, а також те, 
що з метою подолання проблем в 
особистісному розвитку підлітків 
створювались спеціальні програ-
ми, спрямовані на гармонізацію й 
розвиток емоційної сфери. Головне, 
що ми намагались робити у 2011 
році і будемо робити надалі – це 
передача ініціативи в організації 
пізнавальної діяльності самим 
учням, що, безумовно, сприятиме 
розвитку активної життєвої по-
зиції молодої людини і полегшить 
в майбутньому її інтегрування у 
суспільство на більш ефективних 
засадах.

А для нашої шкільної великої 
родини триває урок, який проводи-
тиметься завжди — урок самовдос-
коналення, творчості, досягнення 
поставленої мети. Варто лише 
зрозуміти, хто ти є— і діяти!

Дорогі гімназисти, шановні 
колеги! Від усього серця вітаю Вас 
із довгоочікуваними і світлими 
святами – Новим Роком та Різдвом 
Христовим! Це усіма нами з дитин-
ства улюблені й радісні дні, напо-
внені світлом свята спільної радості, 
веселощів, очікування чуда й казки, 
душевного тепла и надії.

 Озирнувшись назад, можна 
сміливо сказати, що 2011 рік був 
прожитий не дарма. Цей рік був 
насичений подіями, напруженою 
працею, глибоким змістом та 
звершеннями. Він подарував нам 
радість зустрічей й відкриттів, 
перемог і досягнень, новий про-
фесійний і життєвий досвід.

 Напередодні Нового Року при-
йнято загадувати бажання і вірити, 
що вони обов’язково здійсняться. 
Від усієї душі зичу Вам великого 
людського щастя, міцного здоров’я, 
добра й радості, вірних друзів та 
близьких людей поруч. Нехай при-
йдешній рік виправдає ваші добрі 
надії і прагнення, принесе достаток 
і добробут вашим сім’ям. Нехай 
панують у ваших домівках мир, 
взаєморозуміння й любов.

Директор Скадовської гімназії 
Г.О. Соценко
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Як добре, що ви у мене є…
Промайне ще півроку. І 

мої учні закінчать школу, 
кожен піде своїм обраним 
шляхом уже дорослого жит-
тя. Про кого я так кажу? Про 
свій улюблений 11-Б клас.

Майже 7років назад вони 
зайшли в 5-й клас маленьки-
ми хлопчиками та дівчатка-
ми, які всього боялися, які 
ще не знали один одного, бо 
це були представники п’яти 
класів, які згодилися вивча-
ти математику поглиблено. І 
почалася праця, співпраця: 
з учителем та учнями, з 
учнями та батьками, з учи-
телями та батьками. Багато 
годин пройшло в задушевних 
розмовах, на різних тематич-
них заходах, конференціях, 
родинних святах, у супер-
ечках, дискусіях, де разом 
розмірковували над тим, як 
стати справжньою людиною, 
особистістю, громадянином, 
патріотом; що таке доброта 
та толерантність, як органі-
зувати своє самовиховання… 
Так все було.

Зараз це вже не підлітки, 
а юнаки та юнки, які стоять 
на порозі дорослого життя. 
Навчала цих діток ще з 11 
років, щоб завжди перема-

гала фраза: “Так треба”, а не 
”Я так хочу”.

Мабуть, ось це все і стало 
головним, коли переді мною 
та моїми вихованцями по-
стало завдання: 3 листопада 
провести для виїзн ої Об-
ласної Методичної Ради ви-
ховну годину з елементами 
рольової гри.

І почалася підготовка до 
заходу “Життя, життя! Ти 
скрізь благословенне…”. До 
роботи були залучені не 
лише учні 11-Б класу, а й 
психолог школи Галянтова О. 
В., адміністрація школи, які 
давали поради щодо насиче-
ності методів та прийомів, 
технічну підтримку надали 
і Дудченко В. Н., і Петіков 
С., учень 11-Г класу, і Єленіч 
Н.П., у кабінеті якої це все і 
відбувалося.

Початок був чуттєвим: на 
фоні слайдів звучав голос 
ведучого (тобто, мій голос): 

Давайте поговорим про життя!
Отак от зберемось і поговорим.

Поділимось і радістю, і горем, 
Давайте поговорим про життя!
Давайте поговорим про людей!
Про ліс і поле, океан і сушу, 
Давайте поговоримо про світ, 
Давайте поговоримо про душу!

А далі у хід пішла гра по 
колу ”Вислови свою думку”, 
під час якої кожен учень ді-
лився відповіддю на питання: 
”Що важливіше: будувати 
своє життя чи підбудовува-
тись до нього?”

Потім Артем, Аня, Інна, 
Андрій, Леся та Ігор обрали 
собі ролі для показу життєвої 
ситуації в родині дівчинки 
Олі. Це був вплив псевдо 
суїциду на життя дитини. І 
всі учасники оцінили вияв 
родинної любові на життя 
підлітка.

Допомогла розібратись у 
ситуації й Олеся Василівна, 
психолог, яка після роботи в 
групах показала слайд-шоу: 
які можуть бути варіанти 
життя в юнаків та юнок.

І наостанок гілочка троян-

ди виконала роль слова: ”Моє 
бачення цінності життя”, а 
свічки, запалені ведучими 
та учасниками, створили не-
згасаючий вогонь людського 
серця. Кожен буде пам’ятати 
про свою неповторність на 
землі та пройде по життєвій 
стежині гідно…

Цей день уже в минулому. 
Але слова професора риторики 
Сагач Т.М. не залишили бай-
дужими нікого: життя – це 
цінність, тож збережімо його!

Милі, любі мої діти! Як до-
бре, що ви у мене є! Хай щас-
ливою буде ваша доля, твор-
чих злетів та подій яскравих, 
перемог та душевної теплоти! 
Школа завжди була, є і буде 
тією чарівною країною, ім’я 
якої – Дитинство.

Класний керівник 
11-Б класу

Н. Г. Кожем’якіна

Вивчення іноземних мов – 
шлях до успіху, який може 
відкрити для себе кожен! Да-
вайте розглянемо перспективи, 
що відкриваються перед нами 
зі знаннями однієї, а то і біль-
шої кількості іноземних мов. 
Найпростішим прикладом є 
подорожування. Невже приєм-
но перебувати в чужій країні, 
не розуміючи мови її грома-
дян? Більше 
того, не ро-
зуміти мову 
– означає 
не розуміти 
к ул ьт у ру 
цієї країни. Відразу ж напро-
шується висновок: красу мож-
на побачити, але розглянути її 
крізь призму часу і зрозуміти 
менталітет народу непросто, 
якщо ми висловлюємо думки 
лише рідною мовою. І тут не-
можливо не згадати всім відо-
ме прислів’я: «Скільки мов ти 
знаєш – стільки разів ти люди-
на!» До того ж освічена людина 
завжди має пару слів у запасі 
на різних мовах. Учні гімназії 
мають можливість вивчати дві 
іноземні мови і це допомагає 
їм не тільки мандрувати і 
комфортно почувати себе за 
кордоном, а й брати участь у 
міжнародних проектах, скла-
дати іспити на підтвердження 
рівня володіння іноземною 
мовою Cambridge Exams, PET, 
отримувати сертифікати між-
народного зразка, навчатися 
в США (переможці програми 
FLEX), у міжнародних літніх 
таборах на Мальті та у Вели-
кобританії, здійснювати між-
народні туристичні подорожі. 
З року в рік розширюється 
можливості для учнів і вчи-
телів в рамках європейської 
співпраці.

У цьому навчальному році 
випускниця гімназії Швець 
А. виборола право навчатися 
в США. Учні гімназії брали 
участь у проекті «Британські 
іспити в Україні» й успішно 
склали міжнародний іспит 

РЕТ на підтвердження рівня 
володіння англійською мовою. 
Отриманий сертифікат дає 
право учениці 10 класу Сте-
повій Н. та одинадцятиклас-
никам Кіндрі О., Коротковій 
А., Кобзар О., Буланову Д. та 
Тайченачеву І. бути звільнени-
ми від державної підсумкової 
атестації з англійської мови 
та отримати оцінку високого 

рівня в атестаті про загальну 
середню освіту.

У цьому навчальному році 
наша гімназія була обрана 
МОН України кандидатом на 
участь у міжнародному проек-
ті «E-twinning», що входить до 
програми ЄС «Навчання упро-
довж життя» (Lifelong learning 
Programme). Е-twinning ви-
користовує інформаційно-
комунікаційні технології для 
сприяння співпраці між на-
вчальними закладами шляхом 
встановлення Інтернет-зв’язків. 
Основними результатами цієї 
програми є спільні освітні про-
екти, розроблені навчальними 
закладами в усіх галузях з 

використан-
ням Інтер-
нет просто-
ру. Участь 
у проектах 
дає мож-
ливість по-

кращити не тільки нави-
чки з конкретної теми, але й 
інформаційно-комунікаційні 
навички. Окрім того, підви-
щується мотивація в учнів і 
вчителів щодо вивчення іно-
земних мов. 

Новим цікавим відкриттям 
для вчителів німецької мови та 
їх вихованців став започатко-
ваним інститутом Гете проект 
«Fit in Deutsch 1» – іспити для 
підлітків. Складання іспиту 
на Ґете-сертифікат А1 є під-
твердженням того, що учень 
може спілкуватися німецькою 
мовою на певному рівні. Іспит 
передбачає наявність знань 
з німецької мови, що відпо-
відають першому рівневі (A1), 
відповідно до шестирівневої 
шкали вмінь та навичок За-
гальноєвропейських рекомен-
дацій з мовної освіти. Учні 
7-8 класів, разом із своїми 
вчителями Баканьовим Д.Г. 
та Баканьовою О.О. активно 
готуються до здачі цих іспитів 
у червні 2011 року. Сподіва-
ємося що перша спроба буде 

успішною і ми продовжимо 
брати участь у проекті.

Наше життя багатогранне і 
непередбачуване, у ньому є місце 
загадкам і дивним відкриттям. 
Спілкування, відкритий діа-
лог, взаєморозуміння і по-
вага, нові друзі і однодумці 
– ось лише невелика части-
на того світу, який відкри-
ває знання іноземної мови.  
 Цікаві уроки і позакласні 
заходи, участь у творчих про-
ектах, світ подорожей і спілку-
вання, світ знань і посмішок 
– усе це для тебе і твоїх друзів! 
Необхідно тільки мати бажан-
ня й бути наполегливим – і 
тобі гарантований успіх!
Заступник директора з НВР

Т.Ю. Мавріді, 

Нові проекти і 
перспективи
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Із натхненням, любов’ю та 
задоволенням до своїх героїв 
поставилися маленькі актори. 
Рівень їх майстерності приєм-
но здивував. Разом із східним 
торговцем (Смирнов Д.), астро-
логом (Єрохіна К.), Мальвіною 
(Лавренкова Д.) та Червоною 
Шапочкою (Половинка 
А.) глядачі завітали до 
Школи казкових наук 
та зустрілися з багатьма 
героями Карабас – Ба-
рабас (Терьохін О.) лас-
каво запросив до свого 
лялькового театру, Ша-
херезада (Богданова Т.) 
мала нагоду відвідати 

майстер – клас  знаме-
нитого хореографа Дми-
тра Коляденка (Чуп’як 
Д.), свою мужність та 
силу продемонстрували 
тридцять три  богатирі 
(учні 1-В класу), а тен-
дітна Царівна – Лебідь 

(Бут Є.) закружляла у хороводі  
з російськими красунями.

Глядацька аудиторія вітала 
акторів бурними оваціями. У 
залі звучало «Браво!», що додало 
почуття окриленості та позитив-
них вражень учасникам свята. 

Першокласників зі свя-

том щиро вітали директор 
гімназії Соценко Г.О. та 
завідуюча районним відді-
лом освіти Смирнова Г.О. 
У подарунок від них учні 
отримали смачний торт у 
вигляді ялинки. Сподіває-
мось, що це свято залишить 
яскравий слід у дитячих 
серцях.

Гімназія наша – велика родина,
Як зірка, як промінь в житті.
Ти вчиш нас творити, 

любити і мріять,
Пишатися краєм своїм.

Заступник директора з НВР
О.М. Афанасіаді

Повернемо 
стару традицію в нове 

русло
Зі слів батьків знаю, що в часи їхнього шкіль-

ного життя доброю традицією був збір макула-
тура та металобрухту. Клас змагався з класом. 
Пальму першості здобував той, кому «щасти-
ло» з родичами, які підганяли на подвір’я шко-
ли вантажну машину, наповнену брухтом чи 
паперовим непотребом. Проте були й такі, які 
рядами-ланками бігали від двору до двору зі 
словами благання віднайти старі газети, жур-
нали, бланки та чайники. Так, перемагали хи-
тріші, але отримували задоволення найдружні-
ші. І нічого, що наступного дня гуділи ноги та 
був невивчений вірш чи нерозв’язана задача. Усі 
свято вірили, що дірява каструля перетворить-
ся у БАМівську колію, а старий журнал «Ого-
нек» – у новий томик Дюма.

Часи міняються. Забулася добра піонерська 
традиція. Зараз ніхто даремно не віддасть не-
потрібний брухт, а використаний папір легше 
спалити. Воно так. Але можна спробувати за-
робити кошти на класні потреби. Упевнений, 

Прекрасний і неповтор-
ний світ дитинства. 

Особливе місце в ньому на-
лежить казці, яка живе в 
кожному з нас від колиски 
до змужніння і вчить нас 
любити.

9 грудня у нашій гімназії 
відбулося традиційне свято 
першокласників «100 днів як 
школярі». Вихователі Чир-
кова О.О. та Грачова Л.М. 
стали режисерами свята, Ка-
лашнікова Н.Л. забезпечила 
чудове музичне оформлення, 
а хореографи Безердян І.Л. 
та Шептухіна Н.В. створили 
неповторні танцювальні ком-
позиції. Велику підготовчу 
роботу до свята з гімназиста-
ми провели класні керівники 
перших класів Рудомьот-
кіна Т.М., Васильчук Н.Г., 
Гусарчук Р.Ю.

Яскраве музично – теа-
тралізоване дійство з чудо-
вими декораціями та пре-
красними костюмами спра-
вило незабутнє враження на 
гостей свята.

що в кожного вдома знайдеться купа старих 
книжок. Це можуть бути підручники, що не 
відповідають програмі, і література, що не є 
класикою, чи дорогою серцю. Ні в якому разі 
не закликаю згрібати всі домашні книжки й 
виносити з дому. Обов’язково слід порадитися з 
дорослими, адже є книги читані – перечитані, 
проте з пам’ятними написами (колись це був 
найкращий подарунок). Думаю, що і мама буде 
рада, коли ви зробите вдома маленьку ревізію, 
– і мотлоху стане менше.

Згадався фрагмент зі старого доброго муль-
тика про крокодила Гену та Чебурашку, коли 
ті вирішили збирати металобрухт, щоб їх при-
йняли в піонери. Давайте станемо піонерами 
в хорошому сенсі цього слова, адже «піонер» 
означає «той, хто попереду».

До речі, варто взяти приклад із учнів 5-Б 
та 10-В класів, які завзято змагалися за право 
бути першими і разом зі своїми батьками дове-
ли, що вони старанні, дружні, відповідальні.

За рішенням президентської ради перемож-
ці отримали грошову премію, за яку можна 
буде придбати щось потрібне для класу, не 
зазираючи до батьківського гаманця.

Кугут Максим, 
учень  11-В класу

Школа казкових наукМи – найкращі 
На світі є багато професій 

і важко вибрати одну єдину. 
Саме тому був проведений ре-
гіональний захід з професій-
ної орієнтації шкільної моло-
ді «Живи і працюй на Хер-
сонщині». 

Гімназійна команда «Шанс» 
допомогла молодому поколін-
ню у виборі свого майбутнього 
й агітувала за професію швач-
ки. Отримавши перемогу серед 
шкільних агітбригад у Скадов-
ську, 4 листопада вони виру-
шили на районний конкурс у 
Голу Пристань. Зайнявши там 
друге місце, команда поїхала 
в область. Не звертаючи увагу 
на дощовий день, сильні духом 
гімназисти вірили в перемогу. 
У Херсоні, 15 грудня «Шанс» 
посів почесне 1 місце. 

Фінальна частина конкурсу 
«Живи та працюй на Хер-
сонщині» складалася з трьох 
етапів: привітання, «В Україні 
праця схвальна, якщо робиш 
ти легально» і музичний.

На всіх етапах гімназійна 
команда «Шанс» займала 
перші місця, отримуючи най-
вищу суму балів серед інших 
команд. Незважаючи на кон-
куренцію, усі конкурсанти 
швидко подружилися між 
собою і до завершення заходу 
обмінювалися контактними 
даними з учасниками команди 
«The first» Генічеського райо-
ну. Вони зайняли 3 місце. 

Чесно кажучи, досить ба-
гато було інших агітбригад, 
гідних перемоги, але діти 
гімназії підкорили глядачів 
своїм запальним настроєм і 
найкращою програмою серед 
інших конкурсантів. Це від-
значило почесне журі на чолі 
з Барабаш Л.А. та директором 
Херсонського обласного центру 
зайнятості Є.О. Єрашовим.

Гімназійна родина вислов-
лює велику подяку керівникові 
агітбригади «Шанс» Сербіновій 
О.А, помічникам Асановій Д.І. 
та Кудрявцевій Н.К. і звичай-
но ж учасникам-фіналістам: 
Мотринцю М., Степовій Н., 
Ковлевій К., Стрюку Д., При-
сяжнюку О., Чебукіній Д., 
Ямшинській Т., Збарадській 
А. та Білоусову В., а також не-
перевершеній  групі підтримки 
10-А класу, класний керівник 
Бакала І.М. і 10-В класу на чолі 
з Токар І.О.  

Гімназіє, зустрічай своїх 
переможців!

Чебукіна Дар’я 
учениця 10-В класу 


