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Херсонщина. Неможливо не закоха-
тися, не прикипіти серцем до цьо-

го неповторного куточка півдня України, 
сповненого легендами, героїчними сторін-
ками історії, щедрою казковою природою, 
талановитими, роботящими людьми. 

 «Бенефіс Херсонщини…». Саме під та-
ким гаслом у Скадовській гімназії відбу-
лися заходи щодо святкування 70-річчя 
заснування Хер-
сонської області.

Учні  9-11 
класів із вчи-
телем В.М. Да-
виденко прове-
ли конференцію 
«Херсонщина 
– перлина Тав-
рійського краю». 
Гімназисти пре-
зентували сим-
воли Херсонщи-
ни, досліджува-
ли цікаві факти 
з розвитку краю, 
створювали «ка-
лейдоскоп» акто-
рів – С.П. Гарма-
ша. С.Ф. Бондар-
чука; письмен-
ників – Л. Кулі-
ша, М. Братана, 
І. Старикова, Г. 
Крюкова. 

А 20 березня 
в гімназії було 
проведено єди-
ний урок «Перлина Півдня – отчий край». 
Виступи школярів і вчителів вражали 
ерудованістю, щирістю та любов’ю до рід-
ного краю. Окрасою уроку в 5-6 класах 
стала заочна подорож по семи історич-
ним чудесах Херсонщини. Адже учні, які 
представляли ці пам’ятки (Балан Ю. (6-Б), 
Душинов Д. (6-Б), Давидова А. (6-А), За-
вгородній В. (6-Б), Ламбін К. (6-Б),  Бар-
буль Д. (6-А), Заяц І. (5-Б)), були вдягнені 
в одяг тієї епохи, яку вони презентували.

З великим задоволенням гімназисти 
переглянули цікавий відеофільм «Там де 

ти живеш». Обізнаність і зацікавленість 
історією рідного краю вони виявили, бе-
ручи участь в історичній вікторині «Знай 
наших!». Учні впізнали і всесвітньовідо-
мого іноземця-гуманіста Джона Говарда, і 
легендарного командира червоної кінноти 
Семена Будьонного, і керівника підпіль-
ної групи Іллю Кулика, і багато-багато ін-
ших, імена яких важать для Херсонщини 

дуже багато. Їх 
немає серед жи-
вих, але пам’ять  
про них живе в 
серцях грома-
дян. Їхні подви-
ги та невтомна 
праця золотими 
літерами вкар-
бована в історію 
краю.

Завершив-
ся урок декла-
муванням ама-
торського вірша 
«Казковий край» 
Якименка Івана 
(10-А), перемож-
ця ІІ етапу ра-
йонного конкур-
су шкільних тво-
рів «Літопис іс-
торії». Прочита-
ла вірш Колосай 
Валерія (10-А) 

Ш к о л я р і 
мали змогу озна-
йомитися з тема-

тичною літературною виставкою, яку під-
готували бібліотекарі гімназії. 

Мандрівка в минуле, до рідних бать-
ківських стежинок – це не мода і не за-
баганка, а людська потреба, яка освячу-
ється духовними витоками, громадським 
обов’язком. Отже, беручи участь у ювілей-
них заходах, усі їх учасники доторкнули-
ся до життя яскравих людей попередніх 
епох – таких несхожих інколи супереч-
ливих, але всіх їх об’єднала Херсонщина.

Учитель історії
В.І. Судіна.

Херсонщина 
нас єднає

«… і ми частіше подумки  вертаємо туди,
 де так дзвенить колискова вода,

 найкраща пісня батьківського краю».

У вівторок, 29 квітня, в актовому залі 
відбувся перший шкільний КВК Скадов-
ської гімназії.

Виявили бажання взяти участь у кон-
курсі 3 збірних команди.

Це команда «Джентельмени удачі» 
(збірна 8-х класів), команда «Артем і ба-
боньки» (збірна 9-х класів) та команда 
«Шпроти»  (збірна 10-х класів).

Темою КВК, як і місце проведення, 
була школа.

Гра складалася з чотирьох конкур-
сів – «Візитка», «Розминка», «Домаш-
нє завдання» та «Родзинка».

У першому конкурсі учні представ-
ляли свої команди, намагаючись при 
цьому заручитися підтримкої гляда-
чів та журі.

У другому конкурсі «Розминка», 
який сміливо можна було вважати най-
складнішим, учасникам команд дове-
лося відповідати на запитання членів 
журі, які вони продумували під час 
конкурсу . Команди з честю впоралися 
з цим випробуванням .

У третьому конкурсі «Домашнє за-
вдання» учасники демонстрували за-
здалегідь заготовлені сценки із шкіль-
ного життя, намагаючись з гумором по-
казати звичайні моменти з повсякден-
ного навчання.

Четвертий конкурс «Родзинка» був 
творчим. У ньому команди продемон-
стрували свої особливості і талант. Це 
завдання багато в чому, до речі, стало 
визначальним для переможців.

Під час оголошення результатів, журі 
навіть попросило продемонструвати мі-
ніатюру на біс.

За підсумками оцінок суддів за всі 
конкурси, з великим відривом, пере-
можцями стали учасники команди збір-
ної 10-х класів «Шпроти», з чим ми їх 
і вітаємо.

Після даного заходу було багато пози-
тивних відгуків, тому ми плануємо про-
водити турніри КВК і надалі.

Вміймо 
  відпочивати...

Кажуть, що тала-
новиті люди та-

лановиті у всьому. За 
що б не бралися учні нашої гімназії, вони 
скрізь демонструють творчий підхід та 
фантазію. У цьому році в нас уперше від-
булось гімназійне Євробачення. Барвисті 
костюми, чудовий вокал, надзвичайне по-

чуття гумору – все ви-
кликало захоплення у 
глядачів. Школярі смі-

ливо виконували світові та вітчизняні 
хіти, енергійно й віртуозно танцювали, 
словом – створили феєричне свято для 
всіх присутніх. Вразила і незвичайна по-
становка номерів, оригінальний підхід до 
виконання. Хочеться подякувати учням 
7-х, 8-х та 10-х класів та їхнім класним 
керівникам за активну участь у конкур-
сі. Голосували глядачі, але вони не мали 
права віддавати голоси своєму класу. Пе-
реможцями стали учні 10-А класу, які 
набрали максимальну кількість балів. 
Ми пишаємося тим, що гімназисти вко-
тре підтвердили свій статус. Так тримати!

Вчитель іноземних мов
О.М. Рижкова.

Шкільне Євробачення
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Кобзар завоював світову сла-
ву. Твори поета видрукувано 
загальним тиражем до 4 мі-
льярдів примірників, перекла-

дені більше як на 100 інозем-
них мов. Немає у світі ще од-
ного письменника, якому спо-
руджено стільки пам’ятників, 
як Шевченку. На всіх 5 кон-
тинентах йому зведено близь-
ко 400 монументів.

Живий Шевченко Але про те, що 
було... пам’ятаємо...
(Зустріч випускників)
Школа – невід’ємна час-

тина життя кожного з нас. 
Учителі-наставники дають 
нам не лише знання з програ-
мових дисциплін, а й збага-
чують наш кругозір, заклада-
ють фундамент нашого май-
бутнього. Вони вкладають 
душу у кожного свого вихо-
ванця, радіють успіхам і спів-
переживають поразкам. Саме 
у стінах школи ми знаходимо 
справжніх друзів: близьких 
по духу людей, з якими час-
то і у зрілому віці йдемо не-
звіданою дорогою життя. Іно-
ді через метушню, клопоти, 
швидкий плин часу ми втра-
чаємо зв’язки із дорогими для 
нас людьми, проте в нашій 
пам’яті назавжди залишають-
ся приємні спогади про безтур-
ботне шкільне дитинство, зву-
ки останнього дзвоника та до-
брозичливий теплий прощаль-
ний погляд учителя, що благо-
словляв нас у важку та непе-
редбачувану дорогу на порозі 
дорослого життя.

Щороку, у першу суботу 
лютого, Скадовська гімназія 
гостинно відчиняє двері, за-
прошуючи випускників у рід-
ні стіни на вечір-зустріч. Не-
зважаючи на люті морози, гли-
бокі замети снігу, пронизли-
вий холодний вітер, у коридо-
рах закладу можна зігрітися 
усмішками, жартами та спо-
гадами про шкільні роки ко-
лишніх учнів.

Хтось зовсім недавно зали-
шив улюблену парту, а для ко-
гось вже двадцять років тому 
пролунав останній дзвінок, та 
усіх їх об’єднують класні вчи-
телі, незабутні уроки, шалені 
перерви, веселі концерти, ці-
каві екскурсії, які залишать-
ся в пам’яті назавжди.

Для гостей святкового вечо-
ра була підготована цікава про-
грама, учнями 11-В класу, та-
кож участь брали учні 7-Б кла-
су – Загайкан А., Степова А.

Під час проведення тради-
ційного святкового концерту 
кожен із присутніх мимоволі 
поринув у безтурботні шкіль-
ні будні, а у «живій» розмові 
з класними керівниками уяв-
но пережив ще раз найяскра-
віші (позитивні та не дуже) мо-
менти навчання.

Не забувайте рідної гімна-
зії, повертайтеся сюди знову 
і знову, адже тут радітимуть 
вам завжди, навіть, якщо ви 
вже дорослі.

Педагог-організатор
Ю.В. Ракша.

Тематичні вечори 
запрошують

“Школа – ваш другий дім,” – не раз чув ці 
слова від учителів, але не надавав їм ніякого 
значення. Однак час іде, і я змінююся. Тепер 
розумію: найкраще, що є в моєму житті зараз, 
– школа. Я проводжу в ній дуже багато часу і 
знаєте, мені це подобається.

Особливо отримую задоволення від того, 
що можу в ній дещо змінювати чи просто ро-
бити краще. 

Наприклад, члени нашого шкільного са-
моврядування разом з адміністрацією школи 
вирішили в цьому навчальному році щоміся-
ця проводити тематичні вечори. Як на мене, 
то це була дуже вдала ідея. Учні мають мож-
ливість поспілкуватися не тільки на тему уро-
ків, домашнього завдання і тому подібному. Це 
все дозволяє однокласникам пізнати один одно-
го; побачити не тільки, як учня, а як людину.

Добре, що кожного разу вечір організовує 
різний клас або класи, адже всі беруть участь 
у покращенні шкільного життя. Теми, які оби-

Щовесни, коли тануть сніги
І на рясті просяє веселка,
Повні сили й живої снаги
Ми вшановуєм пам’ять 

Шевченка.
Людину цю представляти 

не треба. Її знають усі. Пор-
трети Тараса Шевченка змал-
ку впізнає кожний. Українці 
звикли до його повсякденної 
присутності у своєму житті, 
він для нас близький і рідний.

Шевченко для України – не 
просто народний поет і гені-
альний митець, а національ-
ний пророк, заступник усіх 
знедолених. Правий С. Василь-
ченко, сказавши, що життя 
Шевченка важке, але напро-
чуд дивне, що «слухаючи про 
нього, можна було сказати, що 
це  – легенда, коли б усе це дія-
лось не перед нашими очима.»

День народження і день 
смерті Тараса Григоровича 
Шевченка стоять поряд – 9 
і 10 березня. Між цими дво-
ма весняними днями – 47 ро-
ків життя, яке стало славою і 
гордістю українського народу.

Сотні тисяч письменників 
народив світ. Серед них і ви-
датні, і талановиті, і геніаль-
ні. Але більш народного мит-
ця, як Т.Г. Шевченко, земля не 
бачила ніколи. Ще за життя 

Та найвеличні-
ший, вічний мо-
нумент, зведений 
Шевченку, – на-

родна пам’ять, щастя оновле-
ної землі, за яку він мучився, 
карався за свої короткі 47 ро-
ків життя: 24 – у кріпацтві, 
10 – на солдатській каторзі, 
13 – на волі, якої «сказать, по 
правді, й не було.»

Т. Шевченко був народним 
пророком, титаном духу, пер-
шим, хто відверто закликав 
народ до збройного повстання:

Вставайте, кайдани порвіте
І вражою, злою кров’ю
Волю окропіте.

Т. Шевченко як сама душа 
нашого народу, правдива й 
щира. Знову й знову, поверта-
ючись до поезії великого Коб-
заря, розумієш, що поет живе 
й сьогодні, він у кожнім на-
шім слові правди, у кожнім 
мужнім вчинку, у кожній чес-
но прожитій хвилині. І доки 
житиме в народі Шевченко, 
можна бути певним, що в цьо-
му народові житиме і честь, і 
гідність, і милосердя, і добро.

Учитель української мови
та літератури

А.М. Бойко.

рають організатори, – глибокі, сповненні сен-
су. Кожна тематика мені сподобалася, тому що 
учні розкрили свою думку так, що я замислив-
ся з приводу деяких речей, дещо змінив свій 
світогляд. Кожного разу проводиться опитуван-
ня. Я не очікував почути деякі слова від сво-
їх знайомих: я був вражений їхньою думкою. 
Люблю такі моменти, коли можу пізнати лю-
дину краще. Після кожного вечора ми влашто-
вуємо дискотеку. На мою думку, чудово, що ми 
робимо майже все самі: це вчить нас самостій-
ності, яка стане нам в нагоді у дорослому жит-
ті. Під час дискотеки проводимо конкурси, щоб 
учням було веселіше і було, що згадати, окрім 
танців. Усі спілкуються між собою та просто 
проводять час разом.

На превеликий жаль, не всі ходять на ці 
вечори, і дарма. Іноді хочеться бачити більше 
учнів. Я вважаю, що якщо буде більше людей, 
то атмосфера стане ще веселішою. 

Не сидіть дома в інтернеті, а приходьте на те-
матичні вечори, адже це все піднімає настрій і 
наповнює наше життя яскравими моментами!

Президент гімназійної родини
Шуліков Дмитро.
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Перше, що я хочу вам 
сказати, – це те, що 

мрії збуваються! Подорож у 
Європу була незвичайною й 
дуже цікавою. Усі країни, що 
ми відвідали, розкривали нам 
свої таємниці і показували но-
вий світ.

Перше, де нам пощастило 
побувати, це місто – загадка 
Будапешт. Наш клас побачив 
його ввечері у яскравому світлі, 
усі із захопленням милувалися 

Угорщиною та її неповторною 
красою. Наступний день зача-
рував нас екскурсіями містом. 
З ранку до вечора ми прогулю-
вались Будапештом та пізнава-
ли його історію і традиції. Та-
кож ми відвідали великий су-
пермаркет, де пішли до океана-
уріму. Одразу скажу, це щось 
неймовірне, я ще ніколи не ба-

чила такий гарний морський 
світ. Той день, на жаль, закін-
чився, але на нас чекали ще 
більш загадкові подорожі по 
країнах Європи.

Наступна країна – це Ав-
стрія. Наша команда відвіда-
ла її столицю – Відень. Можу 
впевнено сказати, що це най-
гарніше місто у світі. Усі його 
вулиці прикрашені гірлянда-
ми й дуже привабливими ліх-
тариками. Там особлива атмос-
фера. На екскурсії ми дізнали-
ся про загадкову історію Ав-
стрії, побачили багато мону-
ментів і фортець. Ми навіть 
насолодились віденською ка-
вою. Відень проводжав нас те-
плою і гарною погодою.

І ось довгоочікувана Пра-
га! Усі дуже зраділи, коли ді-
знались, що нам випала наго-
да цілий день присвятити цьо-
му незвичайному місту. Прага 
зустріла нас із відкритими обі-
ймами. Із самого ранку ми про-
гулювались вулицями і милу-
валися гарними краєвидами. 
Нам пощастило побачити змі-

Мене завжди цікави-
ло, чому саме Велика 

Британія стає вибором бага-
тьох туристів та емігрантів. 
Адже там вогко та туманно, 
часті дощі. Але, побувавши 
там лише тиждень, я зрозумі-
ла, що і сама була б не проти 
залишитись на постійне про-
живання. 

З Києва подорож здавалась 

простою екскурсією за кордон, 
проте вже в літаку, коли перед 
нами відкрився дивовижний 
вид на цю країну, ми зрозу-
міли: подорож буде неймовір-
ною! Одразу з аеропорту наш 
шлях пролягав до комфорт-
них кімнат у резиденції або 
у місцевих сім’ях. Ок-
сфорд зустрів нас при-
вітним сонцем та усміх-
неними людьми. 

Кожен день нашо-
го перебування від-
значався вражаючи-
ми екскурсіями, крає-
видами та новими зна-
йомствами. Екскурсія 
Оксфордом із його істо-
ричними пам’ятками, 
університетами, зна-
ковими місцями, зе-
леною рослинністю та 
стародавньою архітектурою 
дозволила нам повністю по-
ринути в тамтешнє життя, з 
перших хвилин звикнути до 

всього нового, як до рідного. 
Тож проходження невелико-
го квесту, самостійно прогу-
люючись вулицями міста, не 
тільки здалось 
нам легким, а 
й принесло за-
доволення та 
приємну втому. 
Christ Church 
– найбільший 
коледж міста, 
а також місце 
зйомок епізодів 
фільмів про Гарі 
Потера за рома-
ном Джоан Ро-
улінг, зачаро-
вував химерни-
ми коридорами 
та таємничими 
кімнатами. Од-
нією з наших 
екскурсій ста-
ла подорож до 
Warwick Castle, 
де ми були захо-
плені середньо-

ну вахти. Ми ходили від одні-
єї вулиці до іншої, але одна з 
них запам’яталася найбільше. 
Це найвужча вулиця Праги, 
усі повідкривали роти від зди-
вування. Вона була настільки 
маленькою, що туди ледве мо-
гла поміститися одна людина. 
Далі ми дійшли до пункту при-
значення. Гід показав найвідо-
міший годинник Праги, який 

також мав свою чарівну істо-
рію. Кожної години лунала му-
зика, і люди могли дивитись на 
виставу, яка відбувалася в го-
диннику. У той день ми побачи-
ли та відвідали багато музеїв. 
Усі були дуже стомлені, і сонця 
вже не було видно за горизон-
том, але в Празі життя тільки 
починалося. Один за одним ліх-
тарики вмикалися, освітлюючи 
вулиці міста, усі люди щасли-
ві та привітні. Цілий вечір наш 
клас насолоджувався приєм-
ною атмосферою. Хочу сказа-
ти, що такий настрій створю-
вала музика, що лунала з го-
ловної площі міста.

Наша подорож добігала 
кінця. Нарешті – Німеччи-
на. На жаль, у нас було об-
маль часу, але ми встигли по-
бачити Дрезден, дуже гарний 
і чистий. Нам показали голо-
вні пам’ятники та вулиці міс-
та. Також ми відвідали місь-
кий супермаркет, у якому були 
такі знижки, що ніхто не міг 
встояти. Дрезден залишився 
у наших спогадах назавжди.

Це неймовірна подорож, 
про яку можна ще довго й дов-
го розповідати. Кожен день на-
повнений незвичайним почут-
тям, яке переповнює нас. Кож-
ній людині я бажаю звідати це 
почуття й відкрити для себе 
цей прекрасний світ. Подорожі 
– це чудова нагода подивити-
ся на все з іншого боку й забу-
ти про власні проблеми, відво-
ліктися від своїх сірих буднів 
і почати нове яскраве життя!

Учениця 10-А класу
Яковлева Анастасія.

вічною атмосферою разом з 
блискавично відтвореними 
картинами побуту та войов-
ничим настроєм. 

Проте у Оксфорді на нас 
чекали не тільки розваги, а 
й навчання: Оксфордська ан-
гломовна школа щиро вітала 
учнів з усіх країн. Щодня піс-
ля екскурсій кожен проводив 
декілька годин у компанії зо-

всім незнайомих людей, отри-
муючи нові знання та вдоско-
налюючи свою англійську. 
Навчання проводилось пере-
важно в ігрових формах та 
супроводжувалось розмовами 
на популярні теми і виконан-
ням творчих завдань. 

Останні дні подорожі ми 
провели у столиці країни, у 
Лондоні, відвідавши майже 
всі найвідоміші місця, такі 
як… Кажуть, останнє вра-
ження запам’ятовується най-
краще, тож можна з впевне-
ністю сказати, що Велика 
Британія на завжди зали-
шиться у наших серцях со-
нячною, привітною країною!

Учениця 9-В класу
Липай Анастасія.

НЕЙМОВІРНІ ПОДОРОЖІ 
ЄВРОПОЮ
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Абетка 
шкільного життя

Вже зовсім скоро пролу-
нає останній дзвінок, що про-
голосить про закінчення на-
вчального року, а для нас, 
четвертокласників, про за-
кінчення початкової шко-
ли. Минуло чотири роки, як 
ми переступили поріг Ска-
довської гімназії, продзве-
нів перший дзвінок і запро-
сив нас у незабутню подо-
рож по країні Знань. Кожен 
із нас прийшов зі своїми мрі-
ями та очікуваннями. Кожен 
хотів бути кращим і впевне-
но йшов до здійснення своїх 
побажань. 

Пам’ятаю, як складно 
було навчитися писати па-
лички, а з часом – букви, 
цифри. Та ми справилися із 
цим завданням і впевнено ру-
халися до подолання нових 
вершин у країні Знань. 

Ці роки залишать у нашій 
пам’яті гарні спогади. Ми бу-
демо пам’ятати цікаві уроки, 
святкові ранкові зустрічі, ро-
динні свята та вчителів, які 
були поруч з нами, що вчи-
ли нас бути впевненими у 
собі, приходити на допомо-
гу, вчили бути толерантни-
ми та справжніми громадя-
нами нашої країни.  

Та не тільки уроками 
запам’яталися роки навчан-
ня. Цікаві подорожі рідним 
краєм, поїздки до Херсон-
ського драматичного театру, 
розширили та збагатили ба-
гаж наших знань. Ми зрозу-
міли, як багато нового дізна-
лися та навчилися.  

Здійснилися наші мрії, ми 
зустріли нових друзів, навчи-
лися бути самостійними та 
відповідальними. Можу впев-
нено сказати, що ті знання, 
що отримали за цей період, 
допоможуть у майбутньому. 
Ми продовжимо свою подо-
рож, а в серцях залишиться 
тепло та доброта вчителів. Я 
пишаюсь, що є учнем Ска-
довської гімназії. 

Учень 4-А класу
Маркін Андрій.

Справжнє американське життя – це ре-
альність і кожен може це спробувати. 

Програма Flex надає можливості поринути у 
цей дивовижний світ. Треба мати достатній рі-
вень англійської та трохи лідерських якостей.

 Ця історія сталася зі мною. Я спробував себе 
вперше у 2011 р. дійшов до 3 туру, але програв. 
Приїхав на тестуван-
ня вдруге і став фіна-
лістом. І з цього мо-
менту почалося чудове життя, зустрічі з інши-
ми студентами по обміну на заходах підготов-
ки до Американського життя. 

Аеропорт, літак, з цього мо-
менту починається все саме ці-
каве, коли навколо тебе люди 
які не розуміють твою мову. 
Київ-Мюнхен-Вашингтон-
Х’юстон-Харлинген-Лос Фрес-
нос. Такою була моя подорож, 
опинився на півдні Техасу. 

Уперше, коли вийшов з ае-
ропорту, побачив пальми та 
свою приймальну родину, з 
якою пройде мій чудовий час. У цей день я по-
бачив маршовий оркестр із 200 чоловік, які по-
збігалися навколо мене і дивилися як на лю-
дину з іншою планети. День був дуже довгим, 
так як я спробував роботу волонтера. Ми від-
мивали сидячі місця на стадіоні. Кінець дня 
мене вразив ще більше тому що я вперше поба-
чив єнота, який намагався вкрасти котячу їжу.

Літо закінчилось і почалося шкільне життя. 
Я провів 15 хвилин, щоб зрозуміти, як працю-
ють lockers, де я буду залишали свої речі весь 
навчальний рік. Спочатку, я почувався тро-
хи дивно бо всі довкола розмовляють англій-
ською, і багато чого не розумів. Під час зна-
йомства один з одним я сказав, що я з Укра-

їни, і полилися пи-
тання: як там, які 
там люди, температу-

ра і т.д. Після уроків я побачив свою футболь-
ну команду. Усі хлопці постійно говорять іспан-

ською. Спочатку було складно, 
але зараз футбольну іспанську 
я розумію дуже добре. Також 
уперше я побачив, як грають 
в американський футбол. Це 
було дуже цікаво, але ще кру-
тіше було, коли я спробував 
маршувати та грати на фут-
больному полі. Сезон амери-
канського футболу закінчив-
ся, і почався сезон футболу, 
але тут вже все було зрозумі-

ло. Часу байдикувати не було, що дуже добре. 
Сім’я в мене виявилася дуже весела – два 

брати та мама, з якими можна гарно провести 
час, посміятись.

Тож спробуйте свій шанс. Програма Flex до-
ступна кожному. Хто знає, може у наступно-
му році саме ти поїдеш до Америки і поринеш 
у інше життя?

АМЕРИКА – МРІЯ ЧИ...

Зд а є т ь с я 
лише вчо-

ра наші першо-
класники пере-
ступили поріг Скадовської гім-
назії. Такі маленькі, несміли-
ві, тримаючи маму за руку, 
поспішали на перший урок. 
Та швидко лине час – набли-
жається кінець навчального 
року. Позаду місяці навчання 
в школі, дні перших радостей і 
невдач, щасливого сміху і щи-
рих сліз, перших перемог. Нам 
радісно повідомити, що всі пер-
шокласники читають, грамот-
но пишуть, рахують. Своїми 
уміннями діти завдячують 

Буквареві, книзі, з якої почи-
нають навчатися всі, першій 
сходинці у великий світ знань. 
Тому, що віддати шану Буква-
реві у гімназії традиційно про-
ходить свято першокласників 
«Прощавай, Букварику!», що 
проходило у рамках обласно-
го науково-практичний семі-
нару «Формування професій-
ної компетентності вчителів 
початкових класів та вихова-
телів дошкільних навчальних 
закладів за стандартами «Крок 
за кроком».

 Це було феєричне дійство! 
Нетерпляча Йожка (Кравчен-
ко Марія), яка дуже хотіли по-
бувати на блогсбері, отрима-
ла пораду від своїх 
старших подруг на-
братися розуму. Ра-
зом з Вороном (До-
машенко Даніїл) 
вона відправилася 
на пошуки мудрої 
книжки. На своє-
му шляху головна 
героїня зустрілася 
з павуками, мудре-
цями, русалками 
та водяниками, те-
лефоністками, кухарем з ово-
чами, циганами, героями ві-
домих сучасних мультфіль-

мів, у ролі яких 
виступали ма-
ленькі гімназис-
ти.  Кожен з них 

подарував їй свою книгу, але 
справжньою знахідкою для неї 
стала зустріч з Букварем.  

Маленькі актори були без-
посередні та щирі, їх непере-
вершена акторська майстер-
ність захопила усіх присут-
ніх. Батьки та гості стоячи 
аплодували творчому колек-
тиву гімназії. Зі словами ві-
тання до всіх звернулися ди-
ректор Скадовської гімназії 
Соценко Г.О. та доцент ка-
федри теорії і методики до-
шкільного виховання та по-
чаткового навчання Херсон-
ської академії неперервної 
освіти кандидат педагогічних 
наук Стребна О.В.

Ц е  с в я т о  н а д о в г о 
запам’ятається нашим най-
меншим гімназистам! 

«Прощавай, Букварику!»


