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В нас думка єдина і воля єдина,
Кипить молода наша кров.
Ми громадяни твої – Україно,
Майбутне твоє і любов!
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События школьного самоуправления

Отчетно-выборная
конференция
в ХООШ № 158
Участие педагогов, учащихся и родителей в управлении образовательным учреждением способно помочь школе измениться, стать более демократичной,
отвечающей современным реалиям.
Именно такие законы действуют в школе № 158.
Наша организация школьного самоуправления «Республика Равных» или «R2» существует с 2005 года.
Четвертый год во главе её стоит ученица 11-го класса
Демьяненко Калина.
В этом учебном году встал вопрос о новом лидере
ученического самоуправления. В связи с этим 07 декабря 2012 года состоялась отчетно-выборная конференция. К этому событию готовилась вся школа. Лидеры
школьного парламента составляли отчеты о работе
своих секторов, классные организации подводили итоги работы направлений, закрепленных за классами.
Ученики 5–6 классов шили зеленые галстуки, символ
нашей организации. И вот настал долгожданный день.
В актовом зале собрались ученики, учителя, были приглашены родители. После звуков фанфар отчетно – выборная конференция началась. В этот день был избран
новый школьный парламент, члены которого будут
представлять интересы ребят. И самый волнующий
момент для наших младших товарищей: принятие учеников 5-А, 5-Б, 6-А, 6-Б, 6-В классов в ряды организации «Республика Равных». Чтобы пройти посвящение,
они торжественно поклялись добиваться все новых и
новых высот в учёбе, творчестве, спорте, быть патриотами своей страны.

После конференции новоизбранный парламент
провел свое первое заседание, на котором лидером
ученического самоуправления была избрана ученица
9-А класса Журбенко Анна.
Мы поздравляем Аню и членов школьного парламента со вступлением в должность и желаем им успехов и творческих свершений.
По мнению многих учащихся школы, самоуправление помогает ребятам раскрыться, дает возможность
заняться тем, что нравится; такая демократичная обстановка способствует творческому развитию молодежи.
Крейдун Дарья,
ученица 9-А класса

Сузір’я засяяло новою
зіркою
Листопад місяць… Найвідповідальніший час для
учнів ХСШ №134, вибори президента учнівського самоврядування.
Вибори було призначено на 28 листопада. Після 10
листопада почалася передвиборча агітація. Учні 8 – 11
класів вибирали свого кандидата в президенти. Кандидати зареєструвалися та почали творити свої передвиборчі платформи.
План дій створювався під девізом «Шкільна родина». На другому поверсі розміщувалися агітаційні стіннівки, в яких розповідалося про перспективи розвитку
учнівського самоврядування.

Отчетно-выборная конференция в ХООШ № 158
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За тиждень до шкільних виборів, кандидати в президенти представили свої презентації та виступи з
програмою. Агітаційні виступи відбулися за участі 7 –
11 класів та вчителів школи. У виборах брали участь
шкільні вчителі та учні 6 – 11 класів.
Я, учениця 8-А класу Ткаченко Анна, за результатами таємного голосування , стала президентом шкільного
учнівського самоврядування. Це почесно та відповідально. Адже зараз, відповідно до моєї програми розвитку,
створюються центри, визначаються програми дій.
Мені дуже хочеться навчитися керувати колективом, адже це велика відповідальність. Необхідно враховувати інтереси батьків, учителів, адміністрації, а
основне - учнів, щоб життя у школі було, як у справжній дружній родині. Я вірю, що завжди мені на допомогу прийдуть старші товариші.
Ткаченко Анна

Вибори президента учнівського самоврядування ХСШ №134

Новое поколение
Вот и прошло очередное собрание школьного самоуправление школы №17 «Новое поколение». На мой
взгляд, успешно и плодотворно. Ребята вошли во вкус
работы и с оживлением и целеустремлённостью начали
обсуждать задачи на следующий семестр. Мы провели
тренинг на тему «Лидер. Кто он?», составили план действий на следующий год. Проектов и идей много, но я
бы хотел остановиться на двух, на мой взгляд, самых
яркий и интересных.
Глобальный проект на этот год «Волонтёрское
движение. » в виде тренингов и спец. занятий с детьми
6-8 классов. Волонтёрское движение уже было развито
в нашей школе, но не все дети были задействованы в
нём. Дети с радостью приняли такой проект и готовы
работать. Социальный педагог и представители министерства образования и науки школьного самоуправеления будут проводить тренинги с детьми на тему
«Что такое волонтёрство?», будут помогать волонтёрам в их деятельности. Разработаны проекты новогодних классных газет. Каждый класс подготовит газету
которая будет содержать пункты:
• я и мой класс;
• наши звездочки;

• поздравление для учителей и родителей;
• как встретить новый год;
• юмор в коротких штанишках.
Второй проект, задача ,которую мы поставили
перед собой это «Познание Европейской культуры с
помощью проектов». Так как наша школа специализируется на языках ЕС, то детям было бы интересно
поучаствовать в таком культурном мероприятие как
сделать проект на Европейскую тематику. Многие могут поучаствовать в роле режиссеров, сценаристов,
операторов, постановщиков. На базе школьного Евроклуба «ШЕК» планируется конкурс на лучший проект на Евро Тематику. И, думаю, наша школа не останется в тени, т.к. дети заинтересованы в этом проекте и
хотелось бы в полном объёме воплотить его в жизнь.
Полещук Александр,
учащийся 10-Б класса ХСШ № 17
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Наука и школа

Мій внесок у наукову
скарбницю країни
30 листопада 2012 року у Харківській спеціалізованій школі І-ІІІ ступенів № 16 відбулась X учнівська
науково-практична конференція «Мій внесок у наукову скарбницю країни».
Уже 10 років поспіль наукова конференція дає путівку в науку юним дослідникам, пробуджує в них бажання
пізнати невідоме, розвиває допитливість, спостережливість, логічне мислення, аналітичні здібності, допомагає
під керівництвом досвідчених та творчих педагогів відчути перші успіхи від науково-дослідницької діяльності.
Щороку Наукове об’єднання учнів поповнюється
новими членами, яких урочисто посвячують в молоді
науковці.
Викладачі провідних ВНЗ, методист методичного центру управління освіти адміністрації Київського
району Сипченко Т. М. щорічно є членами журі кон-

ференції, гідно оцінюють юних науковців, дають їм
рекомендації. У цьому навчальному році на суд компетентного журі представлено 43 учнівських науководослідницьких робіт та рефератів учнів 7 – 11 класів.
Більшість учасників від старших класів – дійсні члени
Малої Академії Наук України.
Юні науковці презентували чудові знання та вміння
як із базових дисциплін (української мови, української
та світової літератур, історії, математики, хімії, біології,
інформатики, іноземних мов (англійської, французької,
німецької, іспанської), так із дисциплін, які не входять
до переліку шкільних предметів (журналістики, етнографії, телекомунікаційних систем, аграрних наук).
За творчу науково-дослідницьку діяльність учнів
нагороджені грамотами.
Бажаємо молодим науковцям не зупинятися на досягнутому, віри в себе, свої сили, успіхів та наснаги у
творчому пошуку!
Редколегія ХСШ № 16: учні 10-А класу
Балабай М., Буценко О.

X учнівська науково-практична конференція у ХСШ№ 16

Наша гордість
В нашій школі багато учнів, які беруть участь у різних харківських та навіть Всеукраїнських конкурсах,
олімпіадах, змаганнях. Дуже важко було вирішити про
кого хотілось би розповісти в першу чергу, але актуальна зараз на всій нашій планеті тема «Якість питної
води» допомогла визначитися.
Учениця 9-А класу, ХЗОШ № 165 Івченко Валерія
зайняла третє місце на конкурсі МАН, який проходив
у Киеві. Як каже сама Валерія, ій дуже подобається
хімія, тому вона й обрала цей предмет на конкурс. Їй
дісталася цікава тема - «Дослідження якості води во-

доймищ у моїй місцевості». Учениця зі своїм викладачем ходили разом до Манжосового яру і брали проби
води. Валерія, за допомогою вчителя, розробила тему
захисту своєї роботи, створила дуже цікаві презентації та графіки якості води, та згодом поіхала до Києва
у Малу Академію Наук, аби представити свою роботу
перед аудиторією. Ії тема не залишилась непомітною та
захист роботи пройшов дуже вдало.
Хочеться сказати, що наша школа пишається своїми дітьми. Адміністрація школи та всі вчителя і далі будуть підтримувати учнів у прагненні до науки та знань.
Башина Анастасія, 10.-А

4

Школьные уникальные моменты

Наши праздники

Свято «Прощавай, осінь!»
29 листопада 2012 року у Харківській
загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів № 52 відбулося
свято «Прощавай, осінь!». На свято були запрошені
вчителі, батьки, яким учні підготували святковий концерт на осінню тематику. Актовий зал був прикрашений гірляндами з осіннього листя, квітами.
Учні 4-го класу в костюмах городини, садовини інсценізували українську народну пісню «Ходить
гарбуз по городу». Шкільний хор виступив з піснею
Н.Май «Осінь-чарівниця». Діти з гуртка бального танцю виконали танок калинок під фонограму Софії Ротару «Одна калина».
Біля актового залу була розташована виставка з
природних матеріалів «Гарбузове диво» та фотовиставка «Золота осінь».

Шкільний хор

Виставка з природних матеріалів «Гарбузове диво»

Танок калинок

КВК-усмішки
Учні нашого класу – гордість школи – переконалися ми на змаганнях КВК шкільної ліги. Наша команда «Me gustа» посіла почесне призове місце серед
міських команд, отримавши можливість вийти у півфінал, який відбудеться у лютому. Ми щиро вітаємо
таких учнів 11-А класу: Печенежську Ольгу, Демяник
Олену, Литвиненко Анастасію та Глушкову Юлію.
Завдяки влучним жартам і дотепним мініатюрам
усі глядачі мали відмінну нагоду поринути у світ гумору, сміху і безтурботної юності.

Враховуючи популярність гри КВК, наша команда
радить кожному знайти своє хоббі, яке б віддзеркалювало інтереси підлітка і надавало простір для реалізації
особистого творчого потенціалу.
Бажаємо успіхів та натхнення всім учасникам гри
веселих та кмітливих!!!
Учениця 11-А класу ХЗОШ № 37
Рибак Віталіна

Свято усмішки
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искусство и культура

Самое интересное
мероприятие
В нашей гимназии №172 проводится много интересных мероприятий, развивающих и формирующих
личность. Но особое место занимают литературные
вечера. 8 октября 2012 года все образованные люди
отмечали 120 лет со дня рождения Марины Ивановны
Цветаевой. И гимназия №172 приняла участие в праздновании юбилея выдающегося поэта ХХ века.
Ученики 11-Б класса подготовили для старшеклассников, преподавателей гимназии и районного методического объединения учителей русского языка и
литературы цветаевский вечер, который назвали «Всё –
сердце и судьба…». И, думаю, это название не случайно.
Все стихи Цветаевой имеют источник, имя которому —
душа поэта. Даже в самых первых, наивных, но уже талантливых стихах проявилось лучшее качество Цветаевой как поэта — тождество между личностью, жизнью и
словом. Вот почему мы говорим, что вся поэзия ее — исповедь! Мы услышали исповедь поэта и женщины. Два
часа – на одном дыхании! В полной тишине зрительного
зала ребята рассказывали нам о ее судьбе, читали стихи.
Удивительно, что они не перечисляли факты биографии,
а, казалось, проживали жизнь вместе с Мариной, а мы,
зрители, были живыми свидетелями трагической судьбы талантливейшего человека. Мы узнали много нового
и по-новому взглянули на уже известные события, попытались понять то, что раньше категорично осуждали.
Очень помог нам правильно оценить услышанное видеоклип песни на стихотворение М.И.Цветаевой «Посвящение женщине», где есть такие слова:
– Бог, не суди! Ты не был
Женщиной на земле!
Одиннадцатиклассники выучили наизусть много
прозы и стихов, читали их с чувством, заряжаясь энергией цветаевского Таланта, но особенно нас поразила
Настя Ветчинкина, которая исполняла роль Марины
Ивановны. Иногда даже казалось, что на сцене не ученица нашей гимназии, а сама Цветаева пришла к нам на
встречу. Настя сказала, что она выучила на память 23
стихотворения, не говоря уже о прозаических текстах.
А как нам понравилось чтение Настей Ветчинкиной и Таней Харченко поэмы «Чародей», посвящённой
поэту-символисту Эллису – первому любимому Мариной мужчине! А чтение в унисон «Декабрьской сказки»!
Трагическое ощущение усилили танцы в исполнении
Вани Сироштана и Насти Сагайдачной, они смогли передать переживания людей в критические минуты жизни.

Что касается музыкального оформления, то по этом
вопросу развернулась после вечера настоящая дискуссия.
Прозвучало много песен на стихи Цветаевой, и некоторые из них в неожиданном исполнении (группы «ДДТ»,
«Ленинград»). Вот тут-то и столкнулись вкусы старшего
и младшего поколений! Мы не против классического исполнения романсов, но то, что к творчеству Цветаевой
обращаются и рок-музыканты, лишний раз подчеркивает музыкальность и современность ее поэзии.
Большим восклицательным знаком стал финал вечера, когда прозвучали стихи современных поэтов, посвященные Марине Ивановне Цветаевой, они еще раз
подчеркнули, что ее лирика, будет храниться в наших
душах всегда.
Уходили мы из зала потрясенные. На глазах у
многих (и взрослых, и детей) блестели слезы. Говорят, что обучение начинается с удивления. Наверное,
это правда. После вечера все еще долго обсуждали
увиденное и услышанное, некоторые стали искать в
интернете, то, что стало им небезразлично и любимо,
кто-то начал учить наизусть стихи. «Ничто на земле
не проходит бесследно…»
День рождения Марины.
Гроздья красные рябины,
Золотое чудо дня.
День рождения Марины –
День рождения меня.
Все поэты одиноки,
Но важна иная связь.
Не прочти я эти строки,
И душа б ни родилась.
Так мало драгоценных минут, которыми мы очень
дорожим, потому что они – это наше сердце, наша душа
и наша жизнь. И этими дорогими минутами мы благодарны нашему учителю – Елене Максимовне Стадник.
Кухтин Анастасия,
ученица 9-А класса ХГ№172
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искусство и культура

Музыка в жизни подростка
Один великий писатель и публицист Ж.П. Рихтер
сказал: «Из всех искусств музыка – самое человечное и
распространенное». И ведь он оказался прав.
Музыка является неотъемлемой частью жизни современного подростка. Именно они, подростки, основные потребители музыкальной продукции.
С древнейших времен музыка сопровождала ритуалы и религиозные церемонии. Еще в Древнем Египте
во время проведения праздников гостей развлекали
музыкой. Молодые люди древней Греции, читая стихи,
аккомпанировали себе на кифаре. На протяжении столетий музыка постоянно менялась.
Нравится нам это или нет, но сегодня музыка –
главный компонент жизни для большинства подростков. Нынче, в двадцать первом веке, самыми полярными среди подростков являються такие жанры: Rock,
Rap, Jazz, Pop. Расскажем подробнее о каждом из них.
Rock – (в переводе с английского «качать, укачивать, качаться»). Зародился этот жанр в 1950-х годах
в Великобритании и США. Истоки: классика, рок-нролл, народная музыка, джаз. Рок-музыка имеет большое количество направлений: от достаточно «лёгких»
жанров, к брутальным и агрессивным.
Содержание песен варьируется от лёгкого и непринуждённого к мрачному, глубокому и философскому.

Rap – (англ. rap, rapping) – ритмичный речитатив,
обычно читающийся под музыку с тяжёлым битом. Он
же один из основных элементов стиля хип-хоп. Зародился в 1970-х годах в США, район Бронкс. Родоначальником рэпа считают диджея Kool Herc.

Jazz – (англ. jazz) – форма музыкального искусства,
возникшая в конце XIX – начале XX века в США в результате синтеза африканской и европейской культур.
Зародился в 1910-х годах в Новом Орлеане.

Pop – (англ. pop-music от popular music) — направление современной музыки, вид современной массовой культуры. В узком значении – отдельный жанр
популярной музыки, а именно: легко запоминающаяся
песня. Зародился в 1950-х годах в США. Истоки: рокн-ролл, народная музыка, джаз.
Ученые доказали, что влияние музыки на человека,
а тем более подростка, очень велико.
В восьмидесятые считалось, что люди культурные
и образованные слушают исключительно классику и
джаз. К поп-музыке относились снисходительно, считая, что эта музыка для бездельников. Поклонники же
рок-музыки обладали бунтарским духом и имели достаточно мрачную атрибутику. Их, одетых в кожаные
куртки с заклепками, чаще всего можно было встретить на улицах городов.
Так какое же влияние оказывает музыка на подростка? Это решили выяснить ученые и провели опрос
среди подростков разных школ, результаты их поразили. Они увидели, что поклонники классики и рокмузыки похожи и имеют высокий уровень интеллекта, поклонники хип-хоп музыки имеют самый низкий
IQ, но зато они демонстрируют высокую самооценку
и коммуникабельность. Креативными оказались поклонники танцевальной музыки, такой как рок-н-ролл,
джаз. А самыми трудолюбивыми, согласно опросу, стали любители популярных поп-хитов.
Выбор за вами!
Музыка способна поднять нам настроение или
поддержать нашу грусть. Она вдохновляет нас на новые поступки и даёт силы преодолеть препятствия. У
каждого из нас есть любимая песня, с которой мы идем
по жизни. Музыка влияет на нас, и это неоспоримо.
Черноморова Соня
ученица 10-А класса
Харьковской гимназии № 1
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Здоровье и спорт

МАЛІ ОЛІМПІЙСЬКІ ІГРИ
Кожного року у нашій №164 школі проводяться «Малі олімпійські ігри» у яких приймають участь
учні 3-8 класів. Ігри в школі – це не просто спортивні змагання, а цілий комплекс заходів з освітньої
спрямованістю, об'єднуючий учнів, вчителів та батьків. Розпочалися малі олімпійські ігри в цьому році
27 листопада і ділилися на три етапи проведення:
Етап у яких приймали участь учні 3 і 4 класів.
За результатами змагань I місце посіли учні 3-Г, II
місце – 4-А, III місце – 3-В клас.
Етап у яких приймали участь учні 5 і 6 класів.
За результатами змагань I місце посіли учні 6-Б,
II – місце 6-А, III місце – 5-А клас.

Етап у яких приймали участь учні 7 і 8 класів.
За результатами завдань I місце посіли учні 8-А,
II місце – 7-А. На цей раз III місце посіли два класи –
8-В і 8-Б.
Суддями цього змагання були два вчителі з фізичної культури: Салдатов Юрій Миколайович та Бобришев Олександр Юрійович
Після всіх трьох етапів гасне олімпійський вогонь,
спущений олімпійський прапор, шкільні Олімпійські
Ігри оголошуються закритими. Закриття олімпійських
ігор відбулось 11 грудня.
Кириченко Дарина,
учениця 9-А класу, ХЗОШ №164

Малі олімпійські ігри у школі №164

Здоров’я та спорт потрібно цінити!
Наш ліцеї № 4 – це маленька країна, де відбувається багато цікавих подій. Тепла атмосфера «в домі»
забезпечує взаєморозуміння між учителями та учнями,
і це сприяє багатьом досягненням учнів.
Наші учні цінують здоров’я, активно займаються
спортом і досягають високих результатів. Учні Харківського педагогічного ліцею № 4 відвідують різноманітні спортивні секції, беруть участь у змаганнях.
Іванюженко Анастасія, учениця 2-А класу, нещодавно посіла II місце у відкритому Всеукраїнському турнірі
«Алькор» з естетичної гімнастики серед дітей 6-8 років.
Також Анастасія бере участь у спортивних змаганнях з
художньої гімнастики та посідає призові місця.
Дунаєва Олександра, учениця 4-А класу, є призером
міських змагань із спортивної гімнастики, вона – володарка III спортивного дорослого розряду. Збірна команда ліцею з легкоатлетичної боротьби посіла ІІІ місце у
змаганнях між командами шкіл Київського району.

У ліцеї було проведено внутрішньошкільний етап
малих Олімпійських ігор «Діти Харківщини» серед
учнів 3-8 класів. Цей захід носив виховний характер для
школярів. Учні дізналися про історію та значення символів: олімпійського вогню та олімпійського прапору.
Спорт – це мир! Лиш в здоровім тілі є здоровий дух!
А наші учні – це гордість ліцею та майбутнє України!

Ответственный за выпуск – Анна Александрова

