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ГІМНАЗІЙНЕ ЖИТТЯ

О с і н н і й  в е р н і с а ж 
Вісімнадцять років по тому в нашому ком-

плексі було започатковано красиве творче свя-
то, яке отримало назву «Осінній вернісаж». Це 
свято, в якому кожен учень має змогу розкрити 
свої творчі здібності. Декілька разів змінювали-
ся умови підготовки програм, а ось уже останні 
роки 5-9 та 10-11 міські класи готують цілісну 
програму, в яку увійшли осінні звичаї та обряди 
українського народу.

Цього року її розпочали чарівні дівчата 8 

класу обрядом «Ніч проти Семена», куди увійш-
ли гарний кліп, проникливі віршовані рядки та 
хореографічна композиція «Свічка». 

Свято осені продовжили запальні енергійні 
шестикласники, які майстерно виконали хорео-
графічну композицію «Дубки».

Усю працю хлібороба – від збирання вро-
жаю до випікання запашного короваю глядачі 
могли побачити, переглянувши хореографіч-
ну композицію «Обжинки», з якою блискуче 
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впоралися учні 7 класу. Гарні віршовані рядки, 
її безцінні дари та запальну польку виконали 
наймолодші гімназисти – чарівні п’ятикласники.

Українські вечорниці здавна полюбляли па-
рубки та дівчата. Не залишилися байдужими до 
них і учні 9 класу. Доречні жарти між хлопцями 
і дівчатами, яскраве музичне оформлення, а 
фінальна хореографічна композиція «Ти ходи, 
ходи, Орисю» стала окрасою їхнього виступу. 
Все це було весело, правдиво і святково.

Блок осінніх звичаїв та обрядів українсь-
кого народу завершили міські 10-11-ті класи. 
Мовою хореографії вони відтворили сватання 
та весілля, і ми всі мали змогу помилуватися 
нареченими,  дівочою красою дружок та юна-
цьким запалом парубків, мудрістю «батьків та 
сватів», захоплюватися майстерністю виконан-
ня хореографічних композицій, і жартівливих 
фрагментів із відомих літературних творів.
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Цього року учні обласних класів присвяти-

ли свої програми рідній державі – Україні, її да-
лекому минулому та сьогоденню.

Про далеке минуле розповіли десятиклас-
ники Т.В.Малявкіної. Це були фрагменти із  
«Тараса Бульби» з творчими доробками самого 
вихователя. Всі учасники міні-спектаклю нама-
галися бути артистичними, та головний герой 
Тарас Бульба (Дмитро Шевченко ) перевершив 
усі сподівання. З величезним текстом, манерою 
перевтілення він впорався без проблем. Одним 
словом – молодець!

Не помилилася у виборі знаменитого і до-
бре всім відомого листа запорізьких козаків до 
турецького султана В.В.Дмитрієва. Її «козаки» із 
11-В були завзяті, емоційні і правдиві, а впевне-
но і вдало вів їх за собою артистичний «кошо-
вий» Іван Сіденко.

Неабиякі акторські здібності показали 
Ведмідь Олександр, Терещенко Аліна, Калан-
таєвська Альона, інсценізуючи «урок правиль-
них проізношеній» із сатиричної комедії «Мина 
Мазайло». На сцені вони почувалися впевнено і 
дуже добре відчували один одного. 

Лейтмотивом виступу учнів 11-Г класу, 

О.С.Костенко,  було те, що патріотами можна 
бути,  розмовляючи і українською, і російсь-
кою  мовою. Цьому свідчила і назва програми 
«Ми разом, мы вместе». До речі, виявилося, 
що гітарист Андрій Вінярський проявив себе 
у цій програмі як співак. Його поява із піснею  
А.Макаревича «Моя страна сошла с ума» була 
саме в тому місці і в той час…

Події сьогоднішнього дня знайшли відби-
ток у всіх без винятку програмах, які здебіль-
шого готували самі учні. Дуже прикро, що їм 
прийшлося перейматися цими страшними 
подіями. В кожному слові поезії, рядку пісні, хо-
реографічному русі одразу неозброєним оком 
можна було розпізнати той вогник патріотизму, 
який запалив у своїй душі кожен учасник цього 
незабутнього дійства.

В «Осінньому вернісажі» 2014 року були 
зовсім інші юнаки і дівчата: це молодь, яка 
по-особливому любить свою країну і може бра-
ти на себе відповідальність за все, що коїться в 
державі. 

У програмі «Україна – понад усе» незлам-
ний дух зуміли передати вихованці О.А.Берлін, 
учні 11-Б класу, у композиції «Нас бьют – мы 
летаем», проникливе виконання поезії, пісні 



5П Р ОЛ І С О К №3 Листопад 2014

Задорожної та Ліани Ігнатьєвої виконали акту-
альну і хвилюючу пісню Лесі Горової «Нашим 
героям». Дуже вдало в їх проникливий спів 
вплівся хореографічний дует Катерини Костен-
ко та Олександра Ліпка. 

Фінал кожної програми  був вражаючим. Усі 
учасники чесно, палко, по-справжньому пере-
давали глядачам свою любов до України, рідно-
го краю, до свого народу.

«Слава Україні!» – «Героям слава!» - ці сло-
ва по-особливому звучали в нашій залі. Це як 
пароль і відгук, які ми часто чуємо повсюди. 
Хотілося б, щоб ніхто і ніколи не втратив від-
чуття їх змісту.

«Осінній вернісаж» 2014 завершився. На 
жаль, у залі не було нашого директора, але всі 
відчували його присутність.

Заслужені теплі слова подяки учням, вихо-
вателям, педагогам-хореографам, вчителю му-
зики, працівникам технічного центру висловив 
заступник директора з навчально-виховної ро-
боти заслужений учитель України О.Н.Якимчук.

За традицією, на «Осінній вернісаж» приїз-
дять наші випускники. Як завжди, вони корот-
ко розповідали про себе і висловлювали слова 
вдячності. Ми можемо пишатися, що все те, що 
було засіяне в їхні душі, по всій нашій державі 
дало паростки – паростки добра, порядності, 
милосердя, любові

ГІМНАЗІЙНЕ ЖИТТЯ

Н. Брояковська

«Повертайся живим» та фінальний флешмоб 
все це, безперечно, вражало глядача.

Учні 11-В класу звернулися до подій на 
Майдані Гідності, і тому в їхній програмі «Украї-
на починається з тебе» ключове місце посіли 
композиції «Воїни світла» та «Герої не вмира-
ють». В останньому творі разом із вокалістами 
достойно показали себе і троє гітаристів.

Виважено, спокійно і досить пристойно 
пройшла програма 10-Г класу «Моя Україна». 
Гарні слова прозвучали про рідну Кіровоград-
щину, а добре відомий усім нам вірш В.Сосюри 
«Любіть Україну!» сьогодні набув особливого 
значення. Фінальну крапку поставила Надія Сто-
роженко, виконавши з усім класом пісню про 
Україну.

«Майбутнє України в наших руках». Це вже 
10-В клас Подгорної Н.А.

Після декількох репетицій було зрозуміло, 
що цьому класу можна довірити почесну місію 
– завершити «Осінній вернісаж». Програма 
мобільна, різноманітна за жанрами, а головне – 
з достатньо високим художнім рівнем. Початок 
був романтичним: чарівні звуки скрипки вдало 
вплелися в ліричну поезію про осінь і глядачі в 
залі затамували подих. На сцені були Анастасія 
Шамшур і Юлія Єрмолатій. Щоразу більше роз-
криваються творчі можливості Антоніни Задо-
рожної. В ролі солістки вокального ансамблю, 
який блискуче виконав українську народну піс-
ню «Сад-виноград» чарівна Тоня полонила всіх 
своєю неповторністю, щирістю, чудовим тем-
бром та артистичністю.

Щеміло серце і ніхто не стримував сліз під 
час блоку, присв’яченого пам’яті загиблим вої-
нам. Відкрив його віршем Володимир Соловей 
«Пам’яті героям», учня 10-В Ярослава Чабана, а 
потім тріо у складі Юлії Нетьосової, Антоніни 
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Ми живемо в непростий для України час, 
тому не можемо стояти осторонь тих кривавих 
подій, які відбуваються зараз на Донбасі. Тож 10-А 
клас регулярно допомагає воїнам, які захищають 
нашу державу. Ми відсилаємо усе найнеобхідніше: 
теплий одяг, шкарпетки, вермішель швидкого при-
готування, картопляне пюре, чай, печиво, крупи, 
пластівці, засоби гігієни. Впевнені, що наша, здава-
лося б, незначна допомога врятує комусь життя і 
збереже Україну цілісною і незалежною. 

10-А

ГІМНАЗІЙНЕ ЖИТТЯ

Волонтерська робота

Як відомо, на сьогоднішній день ситуація 
в нашій країні досить складна і напружена. Для кож-
ного свідомого громадянина, який є небайдужим до 
долі своєї держави, те, що відбувається – справжній 
шок! Кожен намагається чимось допомогти нашій 
армії: продуктами,  речами,  предметами першої не-
обхідності. Активну участь у такій допомозі взяла і  
наша гімназія.

Ми, учні 10-Б класу, також не залишилися осто-
ронь. 4 листопада, одразу після канікул, ми відпра-
вили гуманітарну допомогу (консерви, продукти 
харчування, теплі речі) в зону АТО, яка була зібрана 
учнями нашого класу під час канікул.

Також ми взяли активну участь  у загальногім-
назійній акції, зібравши  кошти, на які потім придба-
ли продукти харчування. 

Варто зазначити, що наш клас піклується не 
тільки про матеріальне становище наших бійців, а 
й про їхній моральний дух, про що свідчить наша 
участь в акції «Лист Солдату», за що отримали теплі 
слова подяки від захисників.

Учні нашого класу твердо вирішили не зупиня-
тися на цьому, а продовжувати підтримувати нашу 
армію посильною допомогою.

10-Б

Підтримуючи волонтерський рух гімна-
зії-інтернату, учні 10-В класу перерахували на ліку-
вання воїну АТО Петринку Василю 1200 гривень та 
300 гривень Соколовському Віктору Андрійовичу. 
Нами було передано 500 гривень на придбання на-
мету. 

  Також 13 листопада учні 10-В класу взяли 
участь у благодійній акції «Від долоньки до долонь-
ки» . Посилки, які ми з великим ентузіазмом збирали  
було передано через волонтерку Салімову Наталію. 
Байдужим не залишився ніхто: привезли теплі речі, 
придбали продукти харчування, солодощі. Вихова-
тель 10-В класу Подгорна Наталія Авимівна також 
приєдналася до акції. А найтеплішими були слова 
листів, написані учнями. Серця гімназистів зігріває 
надія на те, що їхня допомога буде корисною для 
захисників нашої Вітчизни.

Невдовзі ми отримали відповідь із зони бойо-
вих дій. Учениці 10-В класу Гетьманець Ользі зате-
лефонував зі словами вдячності дев’ятнадцятиріч-
ний  захисник Вітчизни – Рудейчук Роман, який вже 
четвертий місяць знаходиться в с. Піски за кілометр 
від Донецького аеропорту. Під час розмови чулися 
постріли з автоматів та артилерії. Слова подяки та 
підтримки вразили нашого захисника. У свою чергу 
він подякував за підтримку і віру в перемогу, пере-
дав вітання  всім тим, хто приєднався до благодійної 
акції. Спілкування з солдатом продовжується й нині. 

10-В

Україна… Країна з героїчним минулим, 
щирими людьми та мальовничими пейзажами. Не-
одноразово вона потерпала від нападів нещадних 
ворогів і, на жаль , це відбувається і сьогодні.  Знову 
нашим воїнам потрібно боронити рідну землю, але 
як це можна зробити, коли іноді не вистачає най-
необхідніших речей.  І тому почали створювалися 
волонтерські  загони.

 Прості українці допомагають нашій армії най-
необхіднішими речами. Не стоять осторонь учні на-
шого 11-В класу. Ми, починаючи з першого вересня,  
намагаємося допомогти нашим героям. Щотижня 
учні збирають кошти, на які купують продукти хар-
чування, засоби особистої гігієни, предмети одягу. 
Небайдужими стали  до волонтерського руху і бать-
ки. Вони також беруть передають їжу, теплий одяг та 
інші найнеобхідніші  речі.

11-В
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Учні  10-Г класу  активно беруть участь у 

благодійній акції на підтримку воїнів, що  перебува-
ють у зоні АТО.

   19 листопада,  зібравши кошти, учні  заку-
пили засоби особистої гігієни, солодощі, продукти 
харчування, а з дому привезли теплі речі.    Війсь-
ковослужбовці військової частини А0680 з великою 
вдячністю прийняли  допомогу наших учнів.

  Із великим патріотизмом в серці ми продов-
жуємо допомагати нашим бійцям.

10-Г

На сьогоднішній день Україна переживає 
тяжкі часи. На сході йде війна і нашим воїнам кон-
че необхідна підтримка народу. В гімназії відбува-
ються акції по збору коштів та закупівлю продуктів 
харчування засобів особистої гігієни. Все це учні об-
лкомплексу передають волонтерам, які, ризикуючи 
життям, відвозять захисникам України. 11-А клас 
також бере активну участь у волонтерській діяль-
ності. Купуємо необхідні речі та продукти: гречану 
крупу, цукор, макарони, тощо. Також, окрім цього, 
за ініціативи старости був проведений збір теплих 
речей, домашньої консервації та інших необхідних 
речей для учасників АТО. Кожен учень зробив вклад 
у потрібну справу. 

Надалі ми будемо активно підтримувати цю 
традицію та заохочувати більше людей, адже нашим 
захисникам так необхідна допомога та підтримка 
людей.

11-А

Віра в краще дає силу для подвигів, віра 
в неймовірне спонукає до дії, а бажання допома-
гати людям сіє добро в душах небайдужих. Саме 
тому 11-Б клас бере активну участь у всеукраїнсь-
ких акціях «Лист пораненому» та «Допомога бійцям 
АТО». Учні передають воїнам АТО листи, малюнки, 
власні вироби, цим самим морально підтримуючи 
воїнів-героїв, які перебувають у зоні бойових дій та 
мужньо захищають незалежність України і кожного 
з нас. 

Не були байдужими і батьки учнів. За їхньої 
підтримки для бійців було зібрано продукти хар-
чування, необхідні речі. Старшокласники з кон-
цертною програмою «Україна понад усе» відвідали 
Кіровоградський обласний військовий госпіталь, де 
лікуються та проходять курс реабілітації учасники 
АТО. Без перебільшення можна сказати, що концерт 
пройшов на одному диханні, а теплий прийом ме-
дичного персоналу та вдячних глядачів тільки додав 
позитиву. 

Учні мали можливість відвідати бійців у пала-
тах, пригостити їх мегапозитивними фруктами-ба-
нанами, а також поспілкуватися та сфотографува-
тися, а найголовніше-побажати швидкого одужання 
та миру!

Тож ми повинні підтримувати наших героїв як 
матеріально, так і морально.

11-Б

Волонтерство як рух уже давно відоме у 
світі. Це добровільна неприбуткова діяльність фі-
зичних осіб (волонтерів), спрямована на надання 
допомоги тим, хто перебуває у складних життєвих 
обставинах та потребує сторонньої допомоги.

У ці непрості часи волонтерство у нашій країні 
набуло великої популярності. Це стало навіть не ро-
ботою, а способом життя. Люди, які вирішують стати 
волонтерами, відмовляються від вільного часу та 
від годин, проведення із сім’єю. Залишається тільки 
поважати та підтримувати таких людей.

Практично кожен житель нашої країни хоча б раз 
підтримав цей рух. Ми, учні 11-Г класу, також не за-
лишились осторонь. Із початку цього навчального 
року неодноразово надавали посильну гуманітар-
ну та матеріальну допомогу воїнам АТО. Найперша 
акція, до якої ми долучилися, мала назву «Горою 
станемо за мир!», яку проводила волонтер Наталія 
Салімова разом із ГО «Патріот Кіровоградщини». 
Нами було зібрано кошти, за які було придбано те-
плі речі та окремо закуплені речі першої необхід-
ності. Все це, разом із невеличким прапором, на 
якому підписався увесь клас, та листами воїнам-за-
хисникам було передано волонтерам. Також ми взя-
ли участь у програмі «Покрова-фест», що була про-
ведена волонтером Наталею Салімовою, ГО «Рідний 
Кіровоград» та ГО «Правий сектор», під час якої було 
зібрано теплі речі та кошти для воїнів АТО.

Нещодавно ми долучилися до акції «Від долоні 
до долоні», яку проводили ті самі волонтери. Нами 
зібрано індивідуальні посилки з теплими речами, 
консервацією, солодощами, власними поробками 
та листами. Ми обіцяємо їм, собі і всьому світові, 
що будемо допомагати людям доти, доки це буде 
необхідно! Не будьте байдужими – подайте руку до-
помоги!

Наша волонтерська діяльність не обмежується 
допомогою лише воїнам, які знаходяться у зоні АТО. 
Так само ми допомагаємо пораненим (Петринку Ва-
силю, який поранений під час виконання бойового 
завдання) або тим, хто потребує нашої допомоги.

На сьогоднішній день ми не припиняємо допом-
агати людям. У нашому класі оголошена акція допо-
моги маленьким пацієнтам, яких залишили батьки. 
Малюки лежать в Кіровоградській обласній лікарні 
у відділенні для новонароджених і потребують най-
необхідніших речей: вологих серветок для малюків 
та памперсів. І також ми не припиняємо піклуватись 
про наших героїв, про наших мужніх захисників, які 
стоять на заваді війні у нашій країні. 

11-Г
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життєдіяльності «Вогнище – це романтично, проте 
дуже небезпечно!»;

Різноманітною за змістом і формою про-
філактичною роботою з питань пожежної безпеки 
було охоплено 100% учнів навчального закладу: 
157 учень 5-9 класів та 237 учнів 10-11 класів. 

Відповідно до тематики Тижня в комплексі 
були проведені різноманітні  заходи: 

• загальногімназійна лінійка, присвячена від-
криттю Тижня (відповідальний УПГ, педа-
гог-організатор Французан Н.О.); 

• тематична радіогазета до проведення 
Тижня знань безпеки життєдіяльності уч-
нів (відповідальна вихователь 11-Б класу   
Берлін О.А.);

• конкурс на кращий учнівський малюнок на 
тематику Тижня у 5-7 класах гімназії-інтер-
нату (вчитель образотворчого мистецтва  
Ерніязов А.Д.);

• конкурс стіннівок на тематику Тижня в 5-11 
класах (вихователі 5-11 класів);

• виховні години, години спілкування, ігри, 
конкурси на тематику Тижня (вихователі 5-11 
класів);

• зустріч із представниками МНС ;
• відвідування пожежно-технічної виставки-му-

зею ТУ МНС України в Кіровоградській області.
Отже, Тиждень безпеки пройшов продуктив-

но. Учні брали участь у різноманітних заходах, 
цим самим поглиблюючи свої знання з пожежної 
безпеки.

Важко уявити сучасне життя людини без вог-
ню. Він допомагає готувати їжу, зігрітись у холод. 
На підприємствах вогонь використовують, щоб 
виплавляти метал, виготовляти посуд, пекти хліб. 
Автомобіль не поїде, а космічний корабель не по-
летить, якщо на допомогу не прийде вогонь.

Але вогонь може стати і жорстоким ворогом, 
якщо з ним необережно поводитись. Коли вогонь 
виходить із-під контролю людей, то він може зни-
щити міста і села, будинки, ліси, врожай, усе, що 
зустрінеться на його шляху, трагічно, коли жертва-
ми вогню стають люди, а особливо діти.

Батькам, учителям, вихователям необхідно 
сприяти вихованню у дітей навичок культури без-
печної поведінки, демонструючи на власному при-
кладі обережність у поводженні з вогнем, газом, 
водою, побутовою хімією, ліками. І щоб неждана 
мить не стала початком великої біди, - потрібно 
давати дітям чіткі знання і вміння, як діяти в тій чи 
іншій ситуації.

Тому на педагогічний колектив Кіровоградсь-
кого облкомплексу покладається відповідальність 
за цілеспрямоване формування у дітей ціннісного 
ставлення до власного здоров’я, адекватних ре-
акцій на різноманітні чинники ризику для життя. 
Вихователі приділяють особливу увагу навчанню 
дітей правилам пожежної безпеки. 

Із 10 по 15 листопада 2014 року в облком-
плексі був проведений Тиждень знань безпеки 

ГІМНАЗІЙНЕ ЖИТТЯ

«Вогнище – це романтично, 
проте дуже небезпечно!»

В.Шепель
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виявилася робота Анастасії Шевченко «Золотий пе-
реріз». Також був проведений турнір «Чарівний куб», 
на якому учні на швидкість складали дерев’яну голо-
воломку.Турнір ще раз підтвердив, що математика 
може бути цікавою та захоплюючою. А для 11-А класу 
учитель фізики та астрономії Буряк Ю.В. провів кон-
ференцію під гаслом «Пошук екзопланет у Всесвіті». 
Саме після цього заходу старшокласники більше за-
цікавилися загадковістю Всесвіту.

Учитель біології та хімії  Литвин М.Ю.  провела 

конкурс знавців природи рідного краю у 6 та «Біоло-
гічний калейдоскоп» у 10-В класах.

Наші п’ятикласники також долучилися до прове-
дення тижня «цариці всіх наук». Адже саме для них 
Долинко О.В. провела математичну казку, метою якої 
була привити любов до точних наук.Учні 8-го класу 
на цьому тижні ознайомилися з новим для них ви-
дом діяльності - Здебська І.О. та Денисов Д.О. підго-
тували для них брейн-ринг «Фізика + математика». А 
Загуменна Я.С. провела у 7 класі цікаву гру «Морський 
бій».

І, нарешті, на завершення тижня «цариці наук» 
було проведено захоплюючий природничо-матема-
тичний брейн-ринг між учнями 10-Б та 11-Б класів, в 
якому перемогла команда 11-Б класу, показавши свої 
високі результати, які вони здобували протягом нав-
чання.

Отже, тиждень природничо-математичних наук 
пройшов весело і продуктивно. Всі учні взяли активну 
участь у різноманітних видах діяльності, приємно і з 
користю провели час, дізналися багато нового. Гім-
назисти навчилися працювати в команді, допомагати 
один одному, виявляти причинно-наслідкові зв’язки, 
а іноді й нестандартно мислити. Вони поглибили свої 
знання з математики,  фізики, біології, хімії та гео-
графії, а також зрозуміли, що ці науки є надзвичайно 
цікавими. Заходи, які були проведені протягом тижня  
надовго запам’ятаються учням і спонукатимуть їх до 
більш відповідального ставлення до навчання.

Тиждень природничо-математичних наук

Із 17 по 23 листопада в гімназії проходив тиждень 
природничо-математичних наук. Його метою було 
зацікавити учнів предметами природничого циклу, 
розвинути в них логічне мислення та самостійність, 
встановити міжпредметні зв’язки, поглибити знання 
учнів з математики, фізики, інформатики, хімії, біоло-
гії та географії, а також виховати в них згуртованість, 
повагу до товаришів та до їх думки. Протягом тижня 
пройшла шкільна олімпіада з математики, переможці 
якої незабаром візьмуть участь в обласному етапі, а 
саме Вовчок Олексій та Свириденко Олександр.

В усіх класах були провеvдені конкурси, 
брейн-ринги, вікторини, турніри, конференції. Кожен 
клас підготував стіннівки, присвячені науковим від-
криттям в сучасній математиці, фізиці, біології, хімії 
та географії. Загальною темою цих стіннівок були «Су-
часні наукові дослідження та винаходи». 

10-А класу надовго запам’ятається пізнавальна-
математична вікторина, яку для них провела Долинко 
О.В. У свою чергу,учні 11-Б класу, під керівництвом 
О.Л. Свириденко та О.А. Берлін, підготували змістовну 
радіогазету про рівень розвитку сучасних нанотехно-
логій. В той же час у 10-Б класі відбулася конференція 
під гаслом «Як розв’язати математичну задачу?», яку 
підготувала для них Свириденко О.Л. На цьому заході 
учні дізналися про метод видатного вченого Д. Пойа, 
за допомогою якого можна вирішити будь-яку зада-
чу. А от учні 11-В класу, під керівництвом Берлін О.А., 
взяли участь у конференції-захисті індивідуальних 
проектів «Математика – від минулого до сьогодення». 
Серед усіх проектів найбільш цікавою для аудиторії 

К.Касіротська, 11-Б клас;  
Є.Маліченко, 10-Б клас,  
О.Свириденко,  

ГІМНАЗІЙНЕ ЖИТТЯ
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плодючі чорноземи, тополі, волошкові поля, 
хрущі над вишнями, калина у дворі, верба край 
дороги, жовтогарячі соняшники на струнких 
стеблах… А не війна!!! 

Україна – це ніжна лірична пісня, героїчна, 
сповнена патріотизму дума, вишитий рушник 
на покуті, розмальована святкова писанка, мова 
солов’їна… А не війна!!!

Україна – це щаслива родина, дитячий весе-
лий сміх, щира посмішка матері, підтримуючий 
погляд батька… А не війна!!!

Ми, діти, - невід’ємна частина світу, саме 
ми спонукаємо дорослих до дій. Ми – нащадки 
славного роду, носії багатовікової культури. І не 
думайте, що дитяче слово не варте нічого! Ні. 
Воно промовисте. 

Зараз, як ніколи, світові потрібен мир та 
спокій. Віллі Брандт, європейський політик, ла-
уреат Нобелівської премії миру, стверджував: 
«Мир –це ще не все, але все без миру –ніщо». 

У зв’язку із складною ситуацією в країні, ор-
ганізація «Молодь за вищу освіту» влітку 2014 
року розпочала благодійний марафон «Діти – 
янголи миру», суть якого полягає в можливості 
кожної дитини висловити свою думку стосовно 
військових дій та закликати всіх до миру. Долу-
чилися до акції й учні 5-9 класів облкомплексу. 
8 листопада гімназисти висловили свої думки, 
читаючи вірші, виголошуючи промови, співаю-
чи пісні.

До вашої уваги – одна із учнівських промов.
«Україна знала війни та мир, поразки та 

перемоги, пишалася своїми вірними синами та 
доньками, чарувала світ своїми запашними па-
ляницями та мелодійними піснями. Вона була 
и залишається вірною матір’ю українцям, які 
шанують і люблять її. Ми віримо, що ця любов 
не зміниться із плином років, а з висоти на нас 
завжди дивитиметься вільне та лагідне україн-
ське небо. 

Україна –це високі гори й неосяжні степи, 
Мироненко Валерія, 8 клас

ГІМНАЗІЙНЕ ЖИТТЯ

«Діти – янголи миру»
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ОСОБЛИВА ДУМКА

18 листопада в 10-Б класі відбулася го-
дина спілкування: «Вдячність-окраса душі 
людської». Серед усіх людських чеснот 
вдячність займає особливе місце.

У наш нелегкий час кожна людина 
повинна розвивати в собі співчуття до 
оточуючих, людяність, вміння дякувати 
за отриманий дарунок, безкорисливість, 
шляхетність.

Гімназисти дослідили етимологію і 
лексичне значення слів подяки, а також 
підготували цікаву інформацію про історію 
Дня Подяки та святкування його в різних 
країнах світу. З теплотою в серці учні класу 
згадали тих людей, до яких завжди відчува-
тимуть щиру вдячність. Вони написали та 
зачитали зворушливі листи до своїх най-
рідніших людей, а також зі словами подяки 
звернулись до всього колективу праців-
ників гімназії. Не могли вони не висловити 

вдячність воїнам, які віддали свої життя за 
те, щоб Україна залишалася незалежною 
державою, а також тим, які продовжують 
цю важку героїчну боротьбу.

Під час спілкування старшокласники 
дійшли висновку, що саме здатність від-
чувати вдячність дає нам справжнє ща-
стя, спонукає приймати і дарувати любов, 
розпалює щедрість і великодушність.

Вдячність – окраса людської душі
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«Ні труни, ні хрестів, і ні тризни…»
ГІМНАЗІЙНЕ ЖИТТЯ

Однією з найжахливіших подій в українській істо-
рії  постає голод 1932-1933 рр. Такої страшної трагедії, 
яку пережив український народ у 30-х роках XX сто-
ліття, не зазнав, мабуть, жоден народ в історії люд-
ства. Це був політично спланований і організовано 
проведений мор народу. З голоду пухли і вмирали 
діти, чоловіки і жінки працездатного віку, часто-густо 
цілими  родинами. Скільки сконало людей за якихось 
два неповних роки – сьогодні ніхто не знає. Резуль-
тати перепису кінця 30-х років знищені. Дослідники 
називають і 5, і 7, і 9, навіть 10 мільйонів померлих. 

Ці питання тривожили світову громадськість. 

Нині ми знаємо, що це була безкровна, людоморська 
війна тоталітарної системи проти українського на-
роду. Війна задля того, щоб підірвати коріння воле-
любної нації, винищити цілий етнос, посіяти в душах 
страх, жорстокість, підозрілість.

І саме цій трагічній сторінці історії України й 
була присвячена тематична лінійка «Ні труни, ні хре-

стів, і ні тризни…», яку підготовили і провели учні  
10-В класу.

Гімназисти розказали присутнім про кривавий 
злочин, здійснений урядом СРСР у 1932–1933 роках,  
шляхом організації штучного масового голоду, що 
призвів до багатомільйонних людських втрат у сіль-
ській місцевості на території України. Руйнування 
звичного укладу селянського життя в Україні розпо-
чалося з утворення «колективних господарств» - кол-
госпів. Колективізація в Україні провадилася з вишу-
каним варварством: до 1931 року було знищено 200 
тисяч «куркульських» господарств. Більше мільйона 
українських селян було вислано до Сибіру і Казахста-
ну. 70 % українських родючих земель стали власністю 
колгоспів, які хазяйнували вкрай бездарно. Хліб увесь 
до зернини вивозився в «закрома родины». Це було 
продумане винищення нації.

Наприкінці заходу учні, запаливши свічки, по 
черзі розповіли про кількість людей, померлих від 
голоду в кожному районі, з якого вони приїхали.
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