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Що за диво — осіння палітра!
Сум і радість в пейзажі звучить.
Онде квітка остання розквітла,
Павутинка в повітрі летить. 
Листя золотом щирим палає
Під промінням осіннім палким.
Вітерець між гілками зітхає,
Зачарований дивом таким. 
Ну, а небо — безмежне і синє —
Заворожує серце умить.
Подих вітру — і листя осіннє
Все летить, все летить і летить... 
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Вітаємо з Днем знань!!!
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ЗАГАЛЬНОГІМНАЗІЙНІ СВЯТА

1 ВЕРЕСНЯ (День знань) - осо-
бливе свято! Це – день, з якого по-
чинається дорога в майбутнє для 
кожного з нас. Завжди яскравий, 
емоційний та хвилюючий.  Голосно 
звучить урочиста музика, звідусіль 
лунають теплі привітання i кожне 
людське серце, хвилюючись, відгу-
кується на заклик першого дзвони-
ка! Ностальгічні погляди дорослих, 
душевний щем, смуток і радість 
– все переплелось. День знань - 
справжнє всенародне свято мудрос-
ті, доброти і людяності - гімназисти 
за традицією зустрічають  біля при-

міщення облкомплексу.
Вперше на лінійці присутні най-

молодші гімназисти - п’ятикласники 
та   обласні 10-класники. Нові вра-
ження, нові друзі…. Розпочинається 
новий навчальний рік, який завжди 
означає відкриття нової, осяйної і 
часто нелегкої дороги – дороги до 
знань, до нових звершень. Особли-
вим і, безперечно, визначальним у 
житті він стане для  учнів 11-х класів, 
яким необхідно вибрати правильну 
дорогу в життя. 

Під час святкової лінійки дирек-
тор облкомплексу, заслужений ар-
тист України, професор Анатолій 
Єгорович Коротков з гордістю по-
відомив, що за результатами зо-
внішнього незалежного оцінюван-
ня  наш навчальний заклад визна-
но найкращим в області та одним з 
найкращих в державі, всі 82 випус-
кника 11-х класів  вступили до ви-
щих навчальних закладів України. 

Жодне Свято першого дзвоника 
не обходиться без гостей. Гімна-

Вітаємо з Днем знань!!!



ВЕРЕСЕНЬ 2010 3
ЗАГАЛЬНОГІМНАЗІЙНІ СВЯТА

зистів, їх батьків та вчителів  при-
йшли привітати  начальник управ-
ління освіти і науки Кіровоградської 
обласної державної адміністрації 
Лещенко Ельза Володимирівна та 
протоієрей Спасо – Преображен-
ського собору отець Євгеній, який 
благословив усіх присутніх на гарні, 
добрі справи та хороші знання, на 
здоров’я і довгії літа. 

У цей день від усієї душі 
хочеться побажати успі-
хів у навчальному про-
цесі,  щоб новий навчаль-
ний рік приносив тільки 
приємні враження! Успіхів 
Вам у праці та навчанні!
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ЗАГАЛЬНОГІМНАЗІЙНІ СВЯТА

На обличчях посмішки, а в серці сум. Ди-
вишся на десятикласників і впізнаєш в них 
себе. Але зараз ми вже одинадцятий клас, а 
значить – дорослі. Та як же не хочеться про-
щатися з дитинством! Запам’ятовуєш кожну 
мить , намагаєшся зупинити час, та не вдаєть-
ся – він летить непомітно. Літо залишилося в 
минулому. Попереду будні, але далеко не сірі, 
а сповнені емоцій, дивовижних вражень, які 
ніколи не повторяться, але залишуться в на-
ших душах назавжди. Щирі слова  директора, 
які надихають на навчання, спалахи фотока-
мер, що запам’ятають нас такими, якими вже 
більше ніколи не будемо, – безтурботними.                                

Останнiй перший дзвоник…
Чумаченко Ганна, 11-В клас

Шановні наші вчителі!
Ви - наша зіронька яскрава, 
Ви -  Моїсей наш у житті,
І ми ідем лише за Вами!
Ви нам даруєте знання,
Ми поважаємо Вас свято.
І раді ми усі разом

Вас поздоровити зі святом!                                

Вітаємо з Днем учителя!!!

Глініста Олена, 11- В

Вітаємо з Днем учителя!!!

5 клас

Цього 1 вересня ми чекали з неймовірним 
хвилюванням, адже вступили до 5 класу гімназії 
мистецтв! Але нам дуже подобається,  коли весь 
навчально-виховний комплекс називають просто 
«Пролісок»!

Я весь час думала, чому саме «Пролісок»? 
Аж раптом у мене сяйнула одна думка, і все стало 
зрозумілим.

Адже пролісок – це перша весняна квітка, яка,  
пробиваючись через товщу снігу, славить весну і 
нове життя! У неї таке тоненьке, зелене стебельце, 
але вона не боїться ні вітрів, ні снігів, бо її корінці 
твердо тримаються в землі, а квіточки радують око.

Ось так і ми тремтіли, коли перший раз 
п‘ятирічними  переступили поріг танцювального 
класу.

Але з часом, дякуючи нашим вчителям, ми 
вже впевнено  виконували вправи і танцювали на 
новорічних ранках та концертах. 

І ось ми - гімназисти!
А якщо пригадати що «Проліску» вже 40 років, то 

можна  уявити, скільком  вихованцям він дав дорогу в нове життя. І хоч вони й розлетілися по всьому світові, 
але завжди згадують з ніжністю в серцях своїх перших вчителів, свій перший успіх. І як би далеко вони не 
знаходились, але своїми «корінцями» тягнуться до свого рідного «Проліска», до своїх вчителів, які допомогли 
їм стати талановитими, гідними громадянами, що прославляють рідну кіровоградську землю!

                                                               Омельченко Маргарита, 5 клас.

Вчитель! Скільки сили треба,
Щоб навчити нас усіх,
І терпіння, і бажання,
І надій, і сподівання.
Вчитель наш – найкращий у світі,
Допоможе в хвилину важку,
І нехай тільки посмішки й квіти
Він знайде на своєму шляху.
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Гімназія – це надзвичайне й чарівне 
місце, де ви маєте змогу зустріти те, що де-
які люди, шукаючи все життя, так і не зна-
ходять. Це - Розуміння і Дружба, Кохання й 
Вірність, Щастя та Диво, Краса і Мистецтво, 
Мрія та Думка… А все це разом поєднуєть-
ся в одне таке просте, але водночас вагоме 
слово – Майбутнє…

Сьогодні День вчителя ми відзначаєм
І вас, наші любі, поздоровляєм!
Й оскільки ми – випускний фізмат клас,
То прийміть такі привітання від нас:
Нехай поганого настрою в Вас,
Як кореня з від’ємного числа – не існує!
Оцінками радує хай кожен клас 
І двійками на лінійках вас не турбує!
Нехай у житті кількість сонячних днів,
Як множина дійсних чисел,  
нескінченною буде,
Хай учні вас розуміють без слів,
А жоден з випускників вас не забуде!
Нехай проблему якусь розв’язати
Буде нескладно, як рівняння лінійне,
А число грошей бажаємо мати,
Як число Авогадро – завжди постійне!
Ще раз зі святом! І без зайвих слів
Цілуємо вас  n-ну кількість разів!
І міцно вас усіх обіймаєм!
(Увагу на силу тертя не звертаєм!!!)    

Вітаємо з Днем учителя!!!

Полякова Яна, 11-Б клас

Полякова Яна, 11-Б клас

О, вчителі! Невже ви не втомились
У юні душі сіяти зерно?
Для цього ви на світі і з’явились,
Щоб в учнях буйно проросло воно.
О, вчителі! І слів не підібрати,
Епітетів, метафор, порівнянь,
Щоб вдячності рядочки проказати
За те, що щедро віддаєте нам.
О, вчителі! Прекрасного ви гідні,
Бо вибрали в житті свою мету;
І нині скажем ми за всіх : Спасибі, рідні,
За вашу місію подвижницьку й святу!

Вітаємо з Днем учителя!!!

Хвилювання, страх, поразки, мрії про світле 
майбутнє, цікавість – саме з такими почуттями 
я їхала на вступні іспити до Кіровоградського 
облкомплексу. Бажання вступити перемогло всі 
страхи,  і моя мрія здійснилася. Я тепер заходжу 
до начального закладу у новій ролі – у ролі гім-
назистки. 

Найбільше в гімназії мені подобається світ-
лиця і верхня галерея. Всі кабінети дуже затиш-
ні, з великою кількістю квітів; вчителі – добрі і 
привітні; однокласники – справжні друзі.

 Я вдячна своїй долі за можливість пізнава-
ти саме тут величний навколишній і загадковий 
світ. Адже школа – це  криниця, з якої ми чер-
паємо знання…

Учні 10-Б класу

Сокіл Вікторія, 10-Б клас
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Свято
Водохрещі

Ось і настало 1 вересня. Я перейшла у 6 клас 
гімназії. Зараз, перед початком навчального 
року, чомусь згадуються події минулого року.

Усі мої найближчі подруги дуже мріяли про 
гімназію і  трішечки хвилювалися, думаючи: 
«Як воно все складеться?». Я дуже прагнула 
поступити до гімназії,  цього хотіли і мої батьки, 
тому з великим нетерпінням ми очікували на 
цей день.

Зараз все по-іншому. Ми всі вже знаємо, що 
навчатися у гімназії важко, але цікаво. І хочеться 
пригадати про свята  й будні, про сюрпризи та 
негаразди, що супроводжували нас у 5 класі.

Наша класна кімната – це справжній 
зимовий сад. Вся наша гімназія - наче не школа, 
а музей. Тут ніхто на ганяє по коридорах, не 
стрибає до стелі, і всі вітаються один з одним, 
як в одній великій родині. Всі виховані і знають, 
як себе треба поводити. Цьому нас навчила 
наша класна «мама» Валентина Олександрівна: 
як поводитись у їдальні, як витирати дошку, 
як підмітати килим й мити підлогу, і навіть  як 
ходити по сходах. А ще – як бути дружніми , ні в 
якому разі не ображати один одного. 

Хочеться сказати, що дух змагань у нашому 
класі присутній завжди. І коли ми декламуємо 
вірші  на уроках української літератури та 
розказуємо правила з української мови, і коли 
пишемо тести з історії чи англійської мови,  і 
коли висловлюємо свої думки на уроках етики 
й основ здоров’я, і коли малюємо малюнки на 
виставки, і коли беремо участь у всеукраїнському 

Враження
Оля Кондратенко,

учениця 6 класу

Вітаємо з Днем учителя!!!

6 клас

Користуючись нагодою, хочемо при-
вітати від імені шостого класу весь пе-
дагогічний колектив гімназії-інтернату-
школи мистецтв  із  професійним свя-
том.

А чи задумувався хтось із нас, учнів, 
що заховалося за цим величним словом 
ВЧИТЕЛЬ? Мудрість і досвід, знання і 
клопітка праця, любов до дітей і відкри-
тість душі, щирість і щедрість, ласка і 
турбота.

Подивіться, скільки всього! І все це 
багатство отримуємо ми, учні. Хочеться , 
щоб кожен з нас пам’ятав про це не тіль-
ки раз на рік (напередодні Дня вчителя),  
а пртягом всього свого свідомого життя.

Бажаємо, дорогі вчителі, міцного 
здоров’я, любові, нових ідей і звершень, 
добробуту та завжди гарного настрою.

конкурсі з інформатики «Золотий колосок», і 
тоді, коли танцюємо у залі чи на сцені. Кожен 
з нас хоче бути першим і одночасно переживає 
за своїх однокласників.

Ми дуже здружилися за цей навчальний рік.  
Різноманітні конкурси в класі  залишили багато 
гарних емоцій та задоволення. Цікаво пройшли 
практика та екскурсії на початку літа. Ми всі  
разом з Валентиною Олександрівною їздили на 
природу, ходили до музеїв, відвідали Хутір Надія. 
І ще більше здружилися саме в ті  дні на початку 
літа. Ми стали справжніми однокласниками! 
А тепер з великим нетерпінням очікуємо, що 
ж станеться з нами у 6 класі нашої улюбленої  
гімназії.
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3 червня. «Попереду літо, а отже пора по-
дорожей і, звичайно, фотографування» - ду-
мали учні вже майже 11-Б. 

7-10 червня. Екскурсія до  Львова.
ЛЬВІВ… Місто-легенда, місто-роман, місто-

контраст…
Спочатку побували у Соборі Святого Юри 

- головному греко-католицькому соборі Льво-
ва, на території якого довгий час знаходила-

ся резиденція Української греко-католицької 
церкви. Атмосфера, що панувала всередині 
собору, не залишила байдужим нікого. 

Особливе враження справила Львівська 
майстерня шоколаду, яку було надзвичайно 
цікаво відвідувати, адже таку велику кіль-
кість солодощів не кожнен день побачиш. Тож 
слюнки текли в кожного! 

8 червня. З самого ранку  поїхали в Карпа-
ти, де гори нас просто зачарували своєю кра-
сою, свіжим повітрям, безліччю чистих струм-
ків та цілющою водою. По закінченню екскурсії 
ніхто не хотів їхати назад: Карпати ніби при-
тягували  всіх до себе.

В останній день подорожі відвідали село 
Нагуєвичі, де народився Іван Франко.  Екскурсія  
почалася із садиби батьків письменника. По-
тім ми  відвідали музей, в якому представлено 
літературну спадщину  Івана Яковича. Експона-
ти музею яскраво ілюструють сторінки життя і 
творчості письменника на Дрогобиччині.

Повертаючись до Львову, ми несподівано 
зупинились. Виявилось, що тут знаходиться 
«Майданчик казок Івана Франка». Сюди наче 
переселились казкові герої: цар звірів Лев, 
Ведмідь-Бурмило, Кіт Мурлика, Ослисько, 
Їжачки, Зайчики.

Так закінчилася наша казкова подорож у 
цей дивовижний край. Але хоч ми і втомились, 
проте вражень набрались на все життя!

Записки мандрівників
11-Б клас

На початку канікул ми з класом відвідали чудо-
ві місця! Холодний Яр – великий природний лісо-
вий масив, що знаходиться на високому рівнинному 
плато. Навіть в літню спеку повітря тут прохолодне 
й чисте, через що і дістав Холодний Яр свою назву.  
Але Холодний Яр – це не лише історико-культурний, 
а й природний заповідник. Унікальна пам’ятка цього 
місця - дуб Максима Залізняка, вік якого перевищує 
1000 років. Ми були біля нього, і,  щоб його обійняти, 
знадобилося аж 10 наших учнів!

Ще ми були в  Мотронинському  Свято-Троїцькому  
монастирі, історія виникнення якого овіяна леген-
дами.  В Суботові побували біля пам’ятника Богдану 
Хмельницькому на Замковій горі. 20-метровий мону-
мент, зведений у 1973 році - робота відомого скуль-
птора Вронського. Але щоб до нього дістатися, нам 
довелось подолати 214 сходинок.  

Ці подорожі  нам дуже сподобались! А враження 
залишились незабутні.

Літні  канікули
Цимбалюк Наталя, 8 клас

Вчителю мудрий, 
Вчителю добрий, 
Нас научили Ви, 
Нас Ви ростили, 
Дай Боже щастя, 
Вам, справжня людино, 
Щоб мали терпіння, 
Щоб мали сили. 

Літні  канікули

Вітаємо з Днем учителя!!!

8 клас

ГІМНАЗІЙНЕ ЖИТТЯ
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Так хто ж такий 
«Герой»?

Літо – найпрекрасніша пора року. Кожен 
учень з нетерпінням чекає його приходу. Своє  
останнє літо дитинства я провела у подорожі 
просторами рідної держави. Я побувала у Льво-
ві, Одесі, Маріуполі, Івано-Франківську, Києві. 
Але найбільше мені запам‘ятався похід у  Кар-
патські гори. Це просто незабутньо! Я в товари-
стві професійних туристів підіймалася на гору 
Велика Близниця, висота якої 1881метр, про-
кидалася під мелодію дзвіночків, які носили на 
шиї овечки, пила смачну джерельну воду. А їжа, 
приготована у казані, смакує зовсім по-іншому, 
вона набагато смачніша і корисніша. Від близь-

Останнє літодитинстваБондаренко Ольга, 
11-В клас

Перлиною нашого степового краю, всієї 
Кіровоградщини є відома гімназія-інтернат-
школа-мистецтв. Кожен мріє побувати в цій 
казці. Адже це і є  казка! З першої зустрічі 
з гімназією ми були вражені її красою, доб-
розичливими вчителями, вихователями та уч-
нями.

Нашою класною кімнатою стала світ-
лиця. Ми вважаємо, що це найцікавіший 
кабінет серед усіх. Кімнату оформлено в 
національному стилі, оздоблено предметами 
побуту українців: вишиванками, розписним 
посудом, рушниками різноманітної тема-
тики. У ній є все для зручності й комфорту, 
тому навчання проходить цікаво та легко. 

Ми дуже раді, що цього року  стали гім-
назистами і маємо таку честь навчатися тут. 
Ми будемо намагатися стати достойними уч-
нями цієї гімназії.

Бажаємо всім гарного навчального 
року!

Мої перші враження
від гімназії

Барвінська М.,
Москаленко В., 10-А клас

кості до неба аж пе-
рехоплювало дух. 
Чудова природа, 
чисте повітря і спіл-
кування з друзями 
справили незабутнє 
враження про Кар-
пати. Ось так і ми-
нуло моє останнє 
літо дитинства. 

Вітаємо з Днем учителя!!!

10-А клас

Дорогим вчителям  
Від щасливих тат і мам:  
Що б з дітьми ми почали робити  
Якщо б не віддали їх Вам?  
Ми за півгодини вранці 
І за три години під ніч  
Плачем все через невміння  
Дітей вивчити своїх. 
Як же Вам усі дні тижня  
Від восьмої і до шести,  
Вдається, справді,  
Нащадків наших там пасти?  
У їх примхах розбиратись,  
Та їхнє неуцтво терпіти...  
Не давати їм все передерти  
І з нудьги померти!
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Ось і літо пролетіло! Дні веселощів, відпо-
чинку та чудового настрою щезли, як і не було. 
Почався новий навчальний рік, але все частіше 
ми згадуємо свою практику. Ті 11 днів ми прове-
ли чудово. Особливо хочеться згадати подорож 
по Шевченківських місцях та поїздку на Хутір 
Надія, де ми дізналися багато нової та корисної 
інформації. Але найголовніше – ми стали більш 
дружніми, стали краще розуміти один одного 
саме після таких «відряджень».

За ці три місяці, всі мої однокласники дуже 
змінились, стали дорослішими, багатьох про-
сто не впізнати. Тепер починаємо навчання. 
Але з нетерпінням ми чекатимемо вже наступ-
не  літо…

Колесник Каріна, 9клас 

Вітаємо з Днем учителя!!!

9 клас

Хай буде слово вчителя завжди
Святим і чистим на землі,
Нехай до нього як до правди
Ідуть великі і малі.

Вітаємо з Днем учителя!!!

7 клас

… Святкуй, учителю! Заслужив сповна
Ти поклоніння за свою роботу.
Як шкода, що за рік лише одна
Жовтнева освітянська ця субота.

Наше літо розпочалось з практики. Кожен 
день якої був не лише цікавим, а й повчаль-
ним. Спершу було важко, адже ми готувались 
до хореографічного екзамену студентів - прак-
тикантів. Наш клас продемонстрував 3 номери: 
«Диско», «Золотий ключик» та «Дощик». Всі 
студенти здали екзамен на «відмінно». Але чим 
далі, тим цікавіше. Ми побували на Хуторі Надія,  
у лісопарковій зоні. Останній день практики ми 
провели з 5 класом. Разом ми провели дружню 
зустріч. З’явились нові друзі. Ми пізнали один 
одного краще.

Ці дні нам запам‘ятались  найбільше, бо ми 
їх провели всі разом.  

Вже коли закінчилась практика, всі 
роз‘їхались відпочивати. Я можу перерахува-
ти декілька місць, в яких побували учні нашо-
го класу: Карпати, Чорне море, Азовське море, 
Трускавець, Моршин …  

Але, як завжди, все закінчується… Несподі-
вано настало 1 вересня…

Ми вже в школі. Почалися уроки, з‘явились 
домашні завдання. 

А літо залишило про себе лише добрий 
спогад.

Драбенко Артур, 7 клас 

Наш відпочинок
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Ансамбль «Пролісок» довго і старанно 
готувався до відповідальної поїздки за кордон 
на фестиваль дитячих колективів «Чеська 
казка».  

Подорож була незабутньою. Ми встигли 
побувати у декількох країнах Європи. 
Безпосередньо фестиваль проходив у 
чеському містечку Ceske Budejovice. А взагалі 
ми відвідали ще три міста Чехії. У заключному 
концерті фестивалю ми отримали гран-прі 
та перші місця у декількох номінаціях, хоча 
наші суперники показали не гірші результати 
та склали нам гідну конкуренцію. Головним 
призом була поїздка до Італії, а саме до Венеції 
та курортного міста Ріміні. В кожному з них 
ми мали змогу прогулятись і дізнатись та 
побачити багато нового. Саме в Італії відбувся 
наш останній концерт під аркою імператора 
Августа в Ріміні – одному із найстаріших міст 
у світі. Танцюючи  там «Гопак», ми відчули 
гордість за наш талановитий народ. Емоції, які 
вирували в нас, не передати словами - італійці 
приймали нас «на ура». Ми гідно представили 
свою країну. 

Також ми відвідали парк «Італія в мініатюрі». 
Нічого подібного ми ще не бачили. Велика 
кількість атракціонів різних типів, дивовижний 
ландшафт та неймовірні міні-скульптури всіх 
найвідоміших будівель Італії. Враження від цієї 
країни залишились надзвичайні.

З нами, звісно,  їздили наші керівники - 

Eurotrip
Савенко Валерія,

Левченко Вікторія та
Волянська Анна,

11-А клас

Вітаємо з Днем учителя!!!
До поки сонце світить з висоти,
Щебечуть птахи, зацвітають квіти,
Ми Вам життям бажаєм твердо йти,
І дням наступним від душі радіти!
Хай щастя завжди супроводить Вас,
Людська повага й шана не минають,
А вашу мрію й працю повсякчас
Лиш визнання вінчають!

11-А клас

Коротков Анатолій Єгорович та Похиленко 
Віктор Федорович. Їхня підтримка та поради 
допомагали нам. На час поїздки вони стали 
нашою родиною. Ми дуже вдячні нашому 
директорові за те, що надав нам можливість 
побачити світ.
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Участь хореографічного ан-
самблю «Пролісок» у VΙΙΙ Між-
народному  фестивалі-конкурсі 
дітей та молоді, який відбувся з 9 
по 22 липня 2010р. на півдні Чехії 
під назвою «Чеська казка», при-
несла колективу чотири дипломи 
(зокрема у номінаціях «Народний 
танець» та «Стилізація народної 
хореографії»). Крім того, автори-
тетне журі відзначило спеціаль-
ним дипломом «За педагогічні 
досягнення» директора облкомп-
лексу, професора, народного ар-
тиста України  Анатолія  Єгоровича Короткова  
та головного балетмейстера – постановника,  
професора, народного артиста України Віктора 
Федоровича Похиленка.

- Анатолію Єгоровичу, скажіть, будь лас-
ка, які хореографічні ансамблі брали участь у 
фестивалі-конкурсі?

- У конкурсі брали участь представники 
багатьох країн:  Росії, Молдови та ін.

-  Якою була підготовка ваших конкурентів?
- Вони, звичайно, конкурентоспромож-

ні, мають професійний рівень підготовки. 
Проте надбання хореографічного ансамблю 
«Пролісок» нічим не поступаються їм. Ми 
вже багато працюємо, чимало досягли і зна-
ємо собі ціну.

- Які Ваші особисті враження від поїздки?
- Я побував разом із ансамблем «Пролі-

сок» у багатьох країнах: США, Канаді, Італії, 
Португалії. Але мені завжди подобалась Іта-
лія. Вона вирізняється з-поміж інших  кра-
сою, «м’якістю», співучістю. Саме тому мені 
дуже хотілося б, щоб діти все це  побачили! 

Особисто мені поїздка сподо-
балась тим, що вона була ко-
роткою але переповнена емо-
ціями і враженнями.

- А якими були враження 
«пролісківців»?

- Всі були просто у захва-
ті! Особливо вражені тим, що 
за такий невеликий проміжок 
часу   ми подолали величезну 
відстань у 6 тисяч кілометрів! 
Вони говорили, що все було 
схоже на дивовижну казку: 
ввечері  були у Чехії, а наступ-
ного дня - вже купалися в Адрі-

атичному морі  на узбережжі міста Ріміні 
(Італія).

- Які  плани  ансамблю «Пролісок» на май-
бутнє?

- У цьому році  ми відвідали Австрію. 
Мені дуже подобається Відень. Це місто вра-
жаючої краси! Сподіваюся найближчим ча-
сом показати це місто учасникам хореогра-
фічного ансамблю «Пролісок».

Полякова Яна, 11-Б клас

“Чеська казка“
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Ніби недавно сльози радості 
блищали в очах, коли вони дізна-
лись, що за результатами тестування 
стали гімназистами… Вони – це наші 
нові друзі, учні 5-го та 10-х класів. 

Тепер у новостворених класах 
відбувається зближення та форму-
вання нових колективів. 5 клас – це 
період переходу від дитячого до під-
літкового віку. Тому у дітей можуть 
бути різні труднощі. Необхідно вра-
хувати ще й адаптацію до навчання 
в нових умовах, коли дитина не лише змінила 
одну-єдину вчительку на багатьох нових педа-
гогів, але й саме місце навчання. Слід звернути 
увагу на такі особливості психічного розвитку 
дитини: відбуваються зміни у психіці ; перебу-
довуються сформовані раніше поняття; на пер-
ше місце виступає спілкування, що не завжди 
позитивно впливає на навчальну діяльність; 
інтерес до навчання проявляється тоді, коли 
дитина усвідомлює необхідність  знань.  

Особливо важко учням 10-х класів. У стар-
шокласників відбувається перехід до юнацького 
віку, коли вони усвідомлюють свою професійну 

спрямованість, переконання, життєві цінності. 
Кожен із них уже сформувався як особистість 
у своїх школах, де вони були лідерами. А наша 
гімназія створила всі умови для подальшого 
всебічного розвитку особистості та здобування 
нових знань, що допоможуть обрати майбутню 
професію.

У перший день осені в 10-х кла-
сах було проведено тренінг «Знайом-
ство» з метою розкриття правильних 
уявлень про себе, своїх особливос-
тей, можливостей та врахування їх у 
навчальній діяльності. Це допоможе 
зблизитися й стати одним цілим ко-
лективом, покращити адаптацію кож-
ної особистості до навчання в умовах 
комплексу.

Учні із захопленням розповідали 
про свої уподобання, бажання, життє-

ві ідеали. Діти небайдужі до рідного краю, свого 
оточення, родини, до нових однокласників. Всі 
висловили думку, що готові при необхідності 
надати і прийняти допомогу друзів у важку хви-
лину чи розділити з ними радість.

У період адаптації і педагогам потрібно до-
помогти дітям навчитися самостійно здобувати 
знання, користуватися додатковою літературою 
(довідниками, словниками, навчальними про-
грамами на комп’ютерних сайтах  та відеокасе-
тах).

Успіхів вам, новачки!

Запрошуємо
в Країну Знань!

Психолог облкомплексу, Якимчук Г.В.


