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В нас думка єдина і воля єдина,
Кипить молода наша кров.

Ми громадяни твої – Україно,
Майбутне твоє і любов!

Феерия Бала
«Какое самое важное событие произошло этой 

осенью в нашей гимназии?» – такой вопрос задаст себе 
каждый из учащихся перед началом каникул. Согласи-
тесь, что самое фееричное – это, конечно, наш тради-
ционный Гимназический Бал-посвящение в гимнази-
сты! Каждый год он проходит по-разному. Но в этом 
году… Это был сказочный Бал цветов (каждый класс – 
свой неповторимый цветок). Упорная подготовка, ре-
петиции, переживания, а в конце –  потрясающее шоу, 
после которого любой вправе гордиться собой! 

«А почему, собственно, Бал?» - подумаете Вы. Ну, а 
что же еще? Что могло вызвать такую бурю эмоций, рас-
сказов, раздумий, решений? Каждый человек должен был 
внести свой вклад, пусть небольшой, но важный. 

Бал позволяет показать себя и свой класс с наилуч-
шей стороны: кто же откажется быть лучшим?! Подго-
товка к нему кому-то может порой показаться ужасно 
сложной: костюмы, платья, выбор собственного симво-
ла, подготовка номеров, разногласия с одноклассниками 
и режиссером-постановщиком и прочие мелочи могли 
выбить из колеи в любое время. Тем более, если учесть, 
что в это время многие ученики писали олимпиады, то 
все давалось с большим трудом. Но разве оно того не сто-
ило? Разве мы после такого упорного труда не получили 
удовольствие, красуясь в шикарных платьях и костюмах 
на Балу цветов перед нашими родителями, учителями, 
гостями и, наконец, друг перед другом?

 Насколько все мы меняемся, когда на нас  возлага-
ют ответственность?!  Начинаем вести себя как взрослые 

Бал в Харьковской гимназии №1

У житті кожної людини є моменти, якими хо-
четься поділитися з друзями. Випуск нашої газети 
присвячено саме тим подіям, які відбулися в школах 
Київського району в цьому році.

В нашому районі діють 23 шкільні організації 
учнівського самоврядування. Їх діяльність охоплює 
різні напрямки. Велика увага приділяється благодій-
ності: проводилися акції «Милосердя» і «Допоможи 
ближньому». Зібрані в ході цих акцій речі, канцелярські 
товари було передано у дитячі будинки та інтернати 
м. Харкова. Також було проведено акцію «Турбота», 
організовано святкові концерти до Дня визволення 
України від німецько-фашистських загарбників, зу-
стрічі з ветеранами, покладання квітів до пам’ятних 
місць. Ми беремо активну участь у щорічній акції 
«Зелена весна», в рамках якої у цьому році було виса-
джено 66 дерев на території 22-х навчальних закладів, 
на честь 3-х орденів, якими нагороджено м. Харків, а в 
П’ятихатках висаджено цілий яблуневий сад.

Про інші подій, які відбулися в навчальних закла-
дах нашого району, можна прочитати в цій газеті.

Лідери шкільного самоврядування Київського району
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сылает телеграммы» прошел на одном дыхании. Были 
песни, танцы, сценки, выступал, как всегда блестяще, 
наш хор. Порадовали ребята 7-А класса. На уроках они 
настоящие разбойники, а номер -интеллигентный, от 
души поздравили. Ребята из 10-А класса поставили 
программу новостей «Все о нашей школьной жизни». 
Интересно было и учителям, и ученикам, и родителям. 
И даже в свой праздник учителя нас вдохновляли, на-
ставляли, помогали, были рядом. Спасибо!

Перепелица Мария  
Ученица 10-А класса ХТЛ № 9, 

председатель ученического 
комитета д/о «Бригантина»  

День учителя 
у нашій школі

Життя колективу, як і життя кожної окремої люди-
ни, багате на різноманітні події: свята, пишні урочис-
тості, витрачені хвилини і досягнення, якими можна 
пишатися.

Наша школа може впевнено дивитися в май-
бутнє: до живодайного джерела попередніх тради-
цій у цьому році додалися нові ручаї творчості та 
емоційного натхнення. 

 День учителя – це свято, що захоплює всіх, хто так 
чи інакше причетний до школи: колишніх випускників, 
батьків, учнів, що відвідують школу зараз і , звичайно, 
вчителя. І кожен рік це свято має своє нове обличчя і 
запашні барви. І якщо осінні композиції і кольори квітів 
у святкових букетах завжди знайомі, то обличчя учнів 
та вчителів кожного року випромінюють нові емоції. 

Свято цього року у нашій школі стало святом станов-
лення нових щаблів самостійності і самоврядування для 
школярів, взаєморозуміння, творчості і натхнення для 
учительського колективу. Якою гордістю світилися об-
личчя учнів! Адже уроки, підготовлені і проведені ними в 
День учителя, стали свідоцтвом росту їхньої майстернос-
ті і величезної поваги до педагогів, що надали їм знання у 
підготовці до уроків. А в словах президента школи Дми-
трієнка Данила відчувалася гордість за своїх товаришів і 
глибока шана до людей, що довірили управління школою 
в цей святковий день самим учням.

Розважальна частина учительського свята сподо-
балася своєю емоційністю та  різноманіттям . Чудові 
пісні Фефелової Карини, Привалової Кристини, Петра-
кової Олександри, виступ колективу танцю «ЮКС» та 
спортивного танцювального клубу «Рапід», гуморески, 

День Учителя в ХТЛ № 9 Щасливі моменти у ХСШ № 16

умные и рассудительные люди, оказываем поддержку 
друг другу, пусть нас не просят, мы рады помочь. 

Очень важен этот Бал и для наших пятиклассни-
ков – в этот день они становятся гимназистами и по-
лучают свои первые зачетные книжки.

Каждый Бал дарит нам чудесные ощущения празд-
ника, чувства счастья, неповторимости. Мы уверены, что 
фейерверк эмоций, полученный от Бала цветов, оставит 
свои яркие отблески в нашей памяти на долгие годы по-
сле окончания любимой Первой гимназии. 

Александрова Анна
Ученица 9-А класса

Харьковской гимназии № 1 

когДа прихоДит празДник
В пору золотой осени приходит в школьный дом 

праздник – День Учителя. Это всегда яркое незабывае-
мое событие. Готовимся мы к нему все вместе: и ученики, 
и учителя, и родители. А как же без наставников, которые 
помогут в любой ситуации и советом, и делом.

В нашем лицее День Учителя проходит всегда интерес-
но и по-домашнему тепло. В этом году мы готовили фото-
выставку «Как прекрасен этот мир». Постарался Центр 
информации и прессы, отличились ребята из 8-А класса. 
Хотели поделиться хорошим настроением со всеми, а осо-
бенно с нашими учителями! Не всегда им удается отдохнуть 
после урока. А тут идут они по коридору третьего этажа, и 
взгляд останавливается на  фото изумительного вечернего 
заката, который увидела ученица  8-А класса Гузенко Юлия, 
и на душе у учителя покой, умиротворение. И уже две – три 
двойки мы не получим. Здорово!

А с нашим новым учителем по трудовому обучению 
Ковалевской Светланой Владимировной не бывает 
скучно никогда. Своими идеями она нас вдохновила на 
создание выставки поделок «Краски осени». Особенно 
любят это ребята из младших классов. Чудо, да и толь-
ко, как им удается увидеть необыкновенное в обыден-
ном. Все работы хороши, потому что от души! Старшие 
классы поразили не меньше. Куклы – мотанки –  это 
что-то волшебное! Мы и сами не догадывались, сколь-
ко чувств и тайн спрятано в наших душах.

Но самое интересное – это традиционный концерт. 
Готовились, репетировали, рисовали, украшали  всем 
миром, все классы участвовали. Вели программу по 
традиции одиннадцатиклассники. Это почетно и от-
ветственно: признаться в любви и уважении нашим 
самым лучшим в мире учителям. Концерт «Осень рас-
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вірші, вітання вчителям від батьків, конкурси та вікто-
рини.  Атмосфера в актовій залі ніби запрошувала до 
відпочинку та веселощів. Велика заслуга у цьому і но-
вого директора школи Д'якової  Ірини Анатоліївни .

Доровська Д.
учениця 9-Б класу ХСШ № 16

зМіна ВлаДи, аБо День 
СаМоВряДуВання В школі

У Харківській загальноосвітній школі № 37 5 жов-
тня 2012 року у День учителя було вирішено провести 
«День самоврядування». Учителі добровільно переда-
ли владу учням. «Шкільна республіка» в особі суворого 
директора – Сергія Сторожука, президента учнівсько-
го самоврядування - упевнено прийняла кермо влади. 
Важкий навчальний день відбувся!

Учні з повною відповідальністю підійшли до під-
готовки й проведенню уроків. Разом з педагогами 
«вчителі-дублери» заздалегідь, відповідно до навчаль-
ного плану, підготовили плани уроків, розробляючи 
методики й форму подачі матеріалів для своїх молод-
ших товаришів. Теми занять відповідали календарним 
планам, але кожен «вчитель-дублер» мав можливість 
показати своє бачення методики викладання.

Перед початком занять було проведено засідання 
для «новоспечених» вчителів. Проводила його заступник 
директора з начально-виховної роботи Грінчук Світлана 
Ігорівна, яка дала корисні та професійні поради. Дуже не-
звично було бачити себе на місці вчителів. Ми відчували 
відповідальність, перед заняттями дуже хвилювалися.

Шкільний директор-дублер Сергій Сторожук ніко-
ли й не підозрював, наскільки відповідальна, важлива й 
складна робота викладачів, завучів і директора школи: 
«Сьогодні я виконував лише малу частину обов'язків ди-
ректора, але вражень мені вистачило надовго. Почина-

ючи із завтрашнього дня, я намагатимуся сам і пораджу 
всім своїм друзям відповідальніше ставитися до своїх 
учнівських обов’язків  й не засмучувати викладачів». 

Безумовно, День самоврядування викликав цілу 
бурю захвату в малят. А от старшокласникам доводило-
ся нелегко: уроки, відвідування уроків інших вчителів-
дублерів з наступною рефлексією, перевірка зошитів... 
Так, важка доля педагога. 

Ось, наприклад, які спогади залишилися в Пече-
нежської Ольги, учениці 11-А класу, що виконувала 
функції вчителя: «Для мене це був корисний досвід ро-
боти з аудиторією, довелося попрактикуватися у мис-
тецтві оратора. Я зрозуміла, яка важка праця вчителя, 
проте мені дуже сподобалося навчати молодших».

Ось які вчителі у ХЗШ № 37

«зеленое яБлоко»
26 сентября 2012 года в актовом  зале Харьков-

ской общеобразовательной школе І-ІІІ ступеней № 36 
Харьковского городского совета Харьковской области 
состоялся  праздник «Зеленое яблоко» – церемония 
посвящения учащихся в члены школьной научной ор-
ганизации «Поиск». 

В церемонии посвящения в юные исследователи 
приняла участие народный депутат Украины Бережная 
Ирина Григорьевна. На празднике присутствовали на-
чальник районного управления образования Куценко 
Татьяна Владимировна, представители ученических, 
педагогических и родительских коллективов.

Школьная научная организация «Поиск» была 
основана в 2002 году. В ее ряды за период с 2002 по 2012 
годы были приняты более 1000 учеников. В 2012-2013 
учебном году 26 учащихся 2–7-х классов стали члена-
ми школьной научной организации «Поиск».

Почетный гость праздника, народный депутат 
Украины Ирина Григорьевна Бережная поздравила 
юных исследователей с праздником и вручила акаде-
мическую шапочку самой младшей участнице церемо-
нии, ученице 1-А класса, Северченко Неониле.
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З нею погоджуються її «колеги» – Рибак Віталіна та 
Ломія Ліана: «Ми на своєму досвіді відчули, як це важко 
бути вчителем та навчати дітей. Цей день запам’ятається 
нам як надзвичайно важкий, але приємний».

А Кучма Гордій, учень 10-А класу, відзначив, що 
«це прекрасна традиція – проводити уроки замість 
вчителів. Незрівнянне відчуття, коли не тебе навча-
ють, а ти навчаєш».

Не менш яскравими були враження вчителів. Так, 
Ботнар О.Г., учитель історії та правознавства, поді-
лився з нами: «У першу чергу, хотілося сказати про не-
ймовірний ентузіазм учнів та серйозність під час вирі-
шення завдання, яке поставлене перед ними. Найбільш 
цікавим було спостерігати, як учень перевтілюється в 
учителя: змінюється постава, голос стає впевненим, 
погляд серйозним. Зізнатися, я не знав чого очікувати 
від подібного заходу. Але одне знаю напевно – це було 
корисно як для учнів, так і для учителів».

Завершенням «Дня самоврядування» став святковий 
концерт, у якому взяли участь учні і вчителі школи.

Підсумки дня були підведені директором школи 
на засіданні в учительській, де вчителі-дублери діли-
лися враженнями про проведені уроки, обговорюва-
ли поведінку учнів. 

День самоврядування пройшов цілеспрямовано, 
організовано, допоміг дублерам розкрити свій по-

Самоврядування у дії у ХЗШ № 37

тенціал, а учням довідатися багато нового й цікавого. 
Учителі нашої школи з цікавістю спостерігали за ду-
блерами, а після закінчення навчального дня ділилися 
враженням один з одним.

Чудово коли у школі є традиції!
Каверіна К.В., педагог-організатор

Учні 11-А класу: 
Рибак Віталіна, Демяник Олена, 

Печенежська Ольга

найяСкраВіша поДія 
школи за ВереСень 

Харківська гімназія №55 – один з найкращих навчаль-
них закладів нашого міста. В ній створено усі умови для 
інтелектуального та творчого розвитку дитини.

21 вересня в Харківській гімназії №55 був прове-
дений батьківський день. Саме у цей день батьки мали 
можливість не тільки згадати власні шкільні роки, а й 
відчути атмосферу, у якій навчається та виховується 
дитина, бути частиною класу і, можливо, краще поро-
зумітися із вчителями та власною дитиною.

Батьки мали можливість:
– відвідати уроки своїх дітей;
– побувати на тренінгу «Безпека дітей в Інтернеті» 

за програмою «Онляндія», який провела тренер про-
грами вчитель інформатики Трикоз О. Е.;

– відвідати майстер-клас з української мови, під-
готовлений вчителем української мови та літератури 
Надуєвою Н. Л.;

Наші батьки у ролі учнів

– зробити роботи з паперу технікою квілінг під ке-
рівництвом вчителя початкових класів Євченко М. А.;

– познайомитись з творчістю зразкового дитячого 
театру «Сорванцы», режисер Вартанян О. П.

 Проводячи Батьківський день, ми вирішували такі 
завдання:

– залучення батьків до тісної співпраці зі школою;
– інформування родини про успіхи і досягнення 

учнів;
– створення умови для обміну інформацією з різ-

них галузей знань між батьками і дітьми;
– утвердження позитивного іміджу батьків і вчите-

лів у шкільному просторі;
– виховання почуття гордості за свою школу, місто, 

Україну.
 Батьки схвально ставляться до проведення тако-

го заходу, оскільки мають можливість побачити робо-
ту своєї дитини під час уроку, порівняти її з роботою 
інших учнів, оцінити роботу і компетентність вчи-
теля, внести пропозиції щодо організації навчально-
виховного процесу в школі.

 Учителі, відчуваючи подвійну відповідальність пе-
ред батьками і дітьми, ретельно готуються до уроків, на-
магаються при їх проведенні максимально використати 
сучасні технології навчання, отримують задоволення і 
поштовх для подальшого самовдосконалення і пошуку.

 Цей захід дає можливість привернути увагу громад-
ськості до діяльності школи, стимулює роботу педаго-
гічного колективу, створює позитивний імідж, підвищує 
авторитет навчального закладу у районі та місті.

Добриніна Олена Леонідівна,
заступник директора ХГ №55 
з навчально-виховної роботи
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Дорога гіМназійна 
роДино!

СВЯТО «ДЕНЬ ГІМНАЗІЇ»
Ось уже понад 35  років наша гімназія борознить 

освітянське море. Для історії - то невеликий час, але 
для нашої гімназії - то прекрасні сторінки досягнень і 
здобутків. Роки праці педагогів у нашій гімназії, співп-
раці учнів і вчителів дали свої плоди. Ці плоди – відомі 
артистки, співаки, письменники, художники.

Гімназія – це цілий величезний світ. А в ньому є 
два центри: учитель і учень. Саме вони перетворюють 
звичайну будівлю в особливий киплячий, шумний, але 
добрий дім, де з кожним роком одні стають розумні-
шими, інші мудрішими, і всі разом – ближчими і рідні-
шими один одному.

На святі були присутні почесні гості народний де-
путат України Ірина Григорівна Бережна та начальник 
управління освіти адміністрації Київського району Хар-
ківської міської ради Тетяна Володимирівна Куценко, які 
привітали дітей та педагогічних працівників зі святом. 

На святі відбулося вшанування педагогічних пра-
цівників, ветеранів праці.

Гімназія – це величезна нескінченна праця.

СВято «прийМи наС, 
гіМназіЄ, В оБійМи СВоЇ!»

ПОСВЯТА В ГІМНАЗиСТи
Для тих, хто прагне відкриттів, 

Шляхетність думки хто цінує,
Шукає хто нових шляхів
І свого часу не марнує, –

Для тих гімназія гостинно
Сьогодні двері відчиняє

Й звання почесне – гімназист 
Носити з гідністю бажає.
Нехай же свято урочисте

В твоїй душі завжди бринить.
Плекай добро, наш гімназисте, 

І зупини цей час на мить!
Довгоочікувана та урочиста подія – посвята в гім-

назисти – відбулася 24 жовтня в формі урочистої ліній-
ки. 85 учнів п’ятих класів стали повноправними члена-
ми гімназійної родини.

Бути гімназистом… Що це означає? Для дітей, що 
навчаються у стінах Харківської гімназії № 55 це перш 
за все гордість і гідність, що вони пронесуть крізь роки, 
це одне з перших най значущих досягнень у їх житті. 
Посвята в гімназисти – дуже важлива традиція, що 
збирає всю нашу велику родину. Це хвилююче дійство 
для учнів, які сумлінною працею та відмінною поведін-
кою доводять, що гідні високого звання гімназиста.

З вітальним словом до дітей і дорослих зверну-
лась заступник директора з навчально-виховної ро-
боти Алієва Аліна Відадіївна, адже для неї Посвята в 
гімназисти – це теж справжнє свято: школа поповню-
ється новою ланкою відповідальних, добрих, сумлін-
них, старанних учнів, серед яких - майбутні активісти, 
відмінники, олімпійці, художники, майстри-умільці, 
талановиті співаки, танцюристи, одним словом - кре-
ативні та активні в усіх сферах навчальної та творчої 
діяльності дітей у школі. 

П’ятикласників привітала президент школи Кува-
кіна Надія: «Ми зацікавлені в тому, щоб наша гімна-
зійна родина поповнювалась учнями, які змогли б ор-
ганічно влитися у шкільне середовище, продовжувати 
і далі розвивати традиції, були людьми амбітними, 
самостійними, впевненими у собі, впертими та кміт-
ливими», – зізналась вона. 

Лунає гімн гімназії – серця переповнюються гор-
дістю за свою рідну школу:

Гімназисти! Гімназистки!
Небайдужі до школи своєї.

Кожен день поспішаєм до неї,

Гості гімназіїПосвята у гімназисти

Адже треба до знань нам йти.
Гімназисти! Гімназистки!

Перемога усюди за нами
Бо озброєні всі ми знаннями

Тільки так можна щастя знайти!
Гімназисти прийняли клятву та отримали на згадку 

про визначну подію «Кодекс честі гімназиста» та пра-
порці з емблемою Харківської гімназії №55.

Бажаємо новим гімназистам творчих успіхів у на-
вчанні та гордо нести високе звання гімназиста.

Гімназія – наша маленька держава,
Для кожного з нас – це другий наш дім,
Знання Законів, дотримання правил,

Завжди притаманно гімназистам усім.
Ласкаво просимо до гімназійної родини, любі 

п’ятикласники! 
Ми – творчі особистості, маємо бажання творити і 

бажання бути першими. Рада Лідерів, учнівське само-
врядування Харківської гімназії №55, готова до співро-
бітництва з іншими школами. Будемо раді вислухати 
поради чи пропозиції лідерів інших молодіжних орга-
нізацій та прийняти участь в обговоренні будь-якого 
питання, яке хвилює нинішню молодь.

Добриніна Олена Леонідівна,
заступник директора ХГ №55 
з навчально-виховної роботи
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Наші спортсмени

Наша гордість – це наші гімназисти, їх успіхи та шля-
хетні вчинки. Наша опора і допомога – це батьки наших 
гімназистів, їх турбота зацікавленість та добродійність. 
Наша сила – це постійне прагнення кожного вчителя гім-
назії до самовдосконалення, відданості обраній справі.

Вот такие у нас актеры

Жизнь Сотой школы
Вот и пролетел первый месяц нового учебного 

года!... Пролетел, как осенний ветер, проскакал, как 
первоклассник, прошел солидно, как выпускник. И со-
бытия, которыми был наполнен этот месяц, были та-
кими же разными, и легкими, как ветер, и веселыми, 
как первоклассники. Это были и маленькие, «класс-
ные» события, и побольше – школьные, и значитель-
ные, районные… Началось все с выборов дежурных 
командиров классов. 

Первое мероприятие, в котором классы могли сразу 
же проверить и успешность своего выбора, и вступить 
в соревнование с другими классами это конкурс-смотр 
классных кабинетов – «Самая «классная» классная». 
Коллективы оформляли классные уголки, озеленяли 
кабинеты, творили и вытворяли. В результате  комна-
ты обрели индивидуальность и характер. 

С энтузиазмом прошел День здоровья. Наша школа 
стоит почти в лесу, а погода была просто прекрасная, 
поэтому  все классы, которые выходили на прогулку 
в лес, отлично отдохнули, пообщались, повеселились. 

Еще одно традиционное дело сентября «Круг дру-
зей» – прием пятиклассников в старшую школу. В нем 
принимают участие дежурные командиры всех клас-
сов, члены команды дежурного командира школы и 
коллективы пятых классов. Пятиклассники старались-
не ударить в грязь лицом, готовили визитки. Команда 
дежурного командира школы готовила игры и шуточ-
ные задания. Завершился праздник традиционным 
коммунарским общим кругом.

Очень символичным было и последнее КТД сентя-
бря – подготовка праздничного концерта ко Дню учи-
теля. В этом празднике приняли участие дети разных 
классов, а ответственными были ученики 9 классов. 
Была собрана инициативная группа, актерская группа, 
группа музыкального сопровождения, художественная 
группа для оформления зала. Несколько дней репети-
ций, волнения, подготовки… И вот он, праздничный 
день! В зале собрались все учителя школы, родители, 
выпускники. Выступает школьный хор, участники тан-
цевальных коллективов.  Из уст учеников школы звучат 

Нехай Бог дає нам сил, наснаги, здоров’я для здій-
снення всіх мрій, втілення всіх творчих задумів! 

Добриніна Олена Леонідівна,
заступник директора ХГ №55
з навчально-виховної роботи

слова благодарности учителям, ведь в этой же школе 
учились их родители, бабушки и дедушки. И сегодня они 
также присоединились к поздравлениям. Этот праздник 
проходит в нашей школе ежегодно, но каждый год – мы 
находим новые слова, чтобы сказать «спасибо» нашим 
учителям. Потому, что всем светлым и значительным, 
что происходит в нашей школьной жизни мы обязанны 
именно им.  Они – наши лучшие друзья!

                                                        Бондаренко Ольга, 
дежурный командир школы, 

Сорокина Оксана, 
дежурный командир 11-А класса  

День Спорту
28 вересня у школі №164 проводилось свято «День 

Спорту». Ця подія проводиться у нашій школі кожного 
року. Вона дуже цікава тим, що у ній приймають участь 
всі спортсмени школи та звичайні учні, що не байдужі 
до спорту. Також не залишаються без участі і вчителі 
з фізичної культури. У нашій школі є багато видатних 
вчителів та тренерів: 

1. Майстер спорту з тхеквандо, тренер спортивно-
го клубу «Висота» Носко Олександр Юрійович                 

2. Майстер спорту з тайського боксу Семененко 
Сергій Сергійович

3. Майстер спорту з  художньої гімнастики, призер 
чемпіонату України Британ Наталія Олександрівна.

4. Неодноразовий призер чемпіонату Європи, чем-
піон України з акробатичного рок- н-ролу Наталя Іго-
рівна Черних.

5. Майстер спорту з боротьби, призер чемпіонату 
СРСР, неодноразовий переможець чемпіонату Бобри-
шев Олександр Юрійович.

6. Кандидат в майстри спорту з біатлону Солдатов 
Юрій Сергійович

7. Кандидат в майстри спорту з художньої гім-
настики, призер конкурсів по східним танцям Огнева 
Олена Сергіївна

Ця подія проводилась на спортивному майданчи-
ку. Учні школи мали змогу подивитись показові ви-
ступи тайського боксу і тхеквандо, побачити виступ 
спортивно-танцювального колективу «Вікторія», ви-
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«паМять, паМять! 
за СоБою позоВи»

24 жовтня 2012 в нашій школі №165 відбулася 
літературно-музична композиція «Память, память! 
За собою позови», на якій були присутні ветерани ве-
ликої вітчизняної війні та народний депутат України 
І. Г. Бережна.

Цей захід можно назвати найяскравійшою поді-
єю, яка состоялася в цьому навчальному році, адже 
пам’ять о тих сурових, страшних роках - це почест-
ний обов’язок кожного громадянина нашої Держави, 
а пам’ять та увага тим, хто пройшов через усі страж-
дання та подарував нам перемогу це велика честь для 
кожного підростаючого громадянина. Учні та вчителі 
школи підготували невеликий концерт-подарунок для 
наших улюблених ветеранів, в якому співалися патрі-
отичні пісні, розігрувалися тематичні сценки та роз-
повідалися вірші. Також перед присутніми виступила 
народний депутат України Бережна Ірина Григорівна. 
Вона подякувала тим, хто боронив та визволяв наш 
український край від фашистської навали, побажала 
присутнім здоров'я, миру та злагоди.

Окремо хочется виділити ветеранів, які під час 
концерту отримали велике задоволення, зі сльозами на 
очах вони слухали военні пісні, дивилися на дітей, на 
всіх тих, хто, завдяки їхньому великому подвигу, може 
спокійно жити на світі, не пізнав горесті та утрати, які 
несе за собою страшне слово – війна.

Башина Анастасія
учениця 10 класу школи №165, 

президент учнівського самоврядування

Сказать СпаСиБо – Мало!
Можно по-разному жить на нашей планете: одни 

думают только о себе, другие заботятся о ком-то, стре-
мясь при этом как можно больше узнать и передать 
свои знания другим. Таких людей обычно называют 
неравнодушными, небезучастными, небезразличными. 

Святковий концерт у ХЗШ № 165

ступи еквілібриста та чемпіонів Всеукраїнського тур-
ніру з акробатичного рок-н-ролу. По закінченню всі 
присутні на святі були запрошені на перегляд естафе-
ти учнів 7-х класів з баскетболу. Це свято не залишило 
байдужими нікого, всі були у захваті від побаченого. 
Ми дуже раді такому святу у нашій школі.

Кириченко Дарина, 
учениця 9-А класу, ХЗОШ №164

Музей пограничных войск

Об одном таком увлеченном своей работой человеке 
мне хочется сейчас рассказать. 

Полковник в отставке Шолковский Юрий Вален-
тинович 39 лет прослужил  в пограничных войсках. 
Служил в Среднеазиатском пограничном округе, в Аф-
ганистане. Сложная, трудная, но в то же время и инте-
реснейшая работа. 

Сейчас он пенсионер. Мог бы не работать, за-
служенно отдыхать. Но не сидится Юрию Валенти-
новичу дома. Какая-то внутренняя сила не дает ему 
покоя. Захотелось ему поделиться своим жизненным 
опытом с молодыми, рассказать о нелегкой погранич-
ной службе, об отважных защитниках границ страны. 
И 4 года назад начал Ю. В. Шолковский создавать в 
Харькове музей пограничных войск при Восточном 
региональном управлении.

Мы, ученики 11-А класса Харьковской специали-
зированной школы № 166 «Вертикаль», вместе с во-
енруком  В. В. Балагутой в марте 2012 года посетили 
этот музей. И сколько нового и интересного мы узнали 
о пограничных войсках, в частности, об истории созда-
ния Украинских пограничных войск!    

Музей, можно сказать, молодой. Предстоит еще мно-
го сделать Юрию Валентиновичу для его усовершенство-
вания. Но главное в работе создателя музея  – это его 
огромнейший вклад в дело патриотического воспитания 
нас, молодых. Хочется не только сказать Юрию Вален-
тиновичу огромнейшее спасибо – хочется низко покло-
ниться. Побольше бы таких энтузиастов! И тогда  мир 
вокруг стал бы светлее и теплее.  

Мы в людях ценим красоту,
Хотя порой... совсем не ту, 

Что так важна в потоке дней. 
Не ту, что в старости важней! 

Мы ценим красоту телес, 
Не замечая  свет небес, 

Мы ценим статус, 
Ценим рост, вес, 

Возраст, ценим глаз разрез, 
Но редко ценим блеск в глазах, 

Улыбку, радость на устах. 
Мы в людях ценим красоту,
Хотя порой – совсем не ту.   

Мельник Анастасия, 
ученица 11-А класса ХСШ № 166 «Вертикаль»



8 Школьные уникальные моменты

Музей БойоВоЇ СлаВи 
69-ї арМіЇ 

Понад півстоліття минуло з того часу, як відгримі-
ли залпи салюту на честь перемоги над лютим ворогом 
у Великій Вітчизняній війні. Але і зараз свято Пере-
моги для кожної людини є хвилюючим, з присмаком 
сліз. Воно болем відгукується в серці, бо немає, мабуть, 
жодної української сім’ї, якої не торкнулась би війна, 
хто б не втратив у тому пеклі близьку людину. 

Який жорстокий і кривавий шлях треба було про-
йти нашим воїнам задля того, щоб День Перемоги на-
став. В ім’я миру та щастя Батьківщини вони готові 
були йти на смерть, бо їхня свідомість не за яких об-
ставин не могла прийняти думку, що рідна земля буде 
уярмлена фашистами. 

І ми, нащадки мужніх предків, повинні з трепетом 
берегти та шанувати пам’ять та спогади, які залиши-
лись після цієї кривавої війни. Для того, щоб виховати 
молоді покоління з почуттям патріотизму, з почуттям 
вдячності за вільне життя рада Харківської загально-
освітньої школи I-III ступенів №5 створила музей бо-
йової слави 69 армії. Армія,  яка подарувала надію на 
світле майбутнє, яка стала визволителем нашої рідної 
Харківщини. Експозиція музею розміщена ліворуч від 
центральних сходів школи. Наші учні дуже уважно 
ставляться не тільки до підготовки екскурсій, які вони 
з радістю проводять для гостей школи та учнів, але і 
до експонатів музею, які вони збирають усім шкільним 
колективом. У музеї представлені, зокрема, муляжі та 
залишки реальних снарядів, побутові речі учасників 
бойових дій (фляги, казанки, ложки тощо), безліч фо-
токарток воїнів 69 армії (окремо розміщені фотокартки 
Героїв Радянського Союзу цієї армії). Особливо хочеть-
ся відмітити дві чудові, ручної роботи карти бойового 
шляху 69 армії та карта-план визволення Харкова). Та-
кож у музеї  є шинель першого коменданта міста Хар-
кова (Радянська влада назначала комендантів у щойно 
визволені міста) та його папаха. Під стелею розміщені 
бойові прапори 69 армії. Більшу частину однієї стіни 
займає картина блокадного Ленінграду. 

Музей складається з трьох залів. Перший зал – історії 
школи, у якому можна побачити фотографії учнів різних 
років, фотографії самої школи. Окреме місце у цьому залі 
займає стенд пам’яті Юрія Смірнова – партизана-героя. 
Поряд з історією цього мужнього, справді героїчного 
чоловіка (Юрій Смірнов не зламався під катуванням 
нацистів, не видав військових відомостей), стоїть його 
бюст. Цей стенд перекликається із наступним – залом, 

присвяченим 69 армії та Великій Вітчизняній війні, про 
який йшлося вище. Слід сказати, що цей зал найбільший 
(і за розміром, і за кількістю експонатів). І третій зал му-
зею – зал творчості та досягнень учнів школи. На стінах 
його розміщено малюнки учнів різних класів, а поряд на 
столі лежать книги, брошури, газетні вирізки. Деякі роз-
повідають про історію Харкова, деякі – про війну. Кілька 
документів свідчать про високі досягнення учнів школи.

Музей неодноразово відвідували ветерани війни 
та праці, регулярно на 9 травня проводяться екскурсії 
(для учнів і гостей школи). 

Музей – це гордість школи №5!
Черкашина Ганна (9-М клас), ХЗОШ № 5
Островерх Євген (11-Г клас), ХЗОШ № 5

«і чуЖоМу научайтеСь, 
й СВого не цурайтеСь»
День єдності Німеччини, свято врожаю і відомий 

в усьому світі Октоберфест – це дні, коли вся Євро-
па з особливим інтересом звертає увагу на культурні 
досягнення німецької землі.  Наша Харківська спеці-
алізована школа № 134, для якої німецька мова стала 
майже рідною, не є виключенням. 16 жовтня 2012року 
в шкільній актовій залі відбувся урочистий концерт, 
присвячений осіннім святам Німеччини. 

Святкування відбулося за участю почесних гостей – 
народного депутату України Ірини Григорівни Бережної 
та начальника управління освіти адміністрації Київсько-
го району Харківської міської ради Тетяни Володимирів-
ни Куценко; колишніх і теперішніх працівників школи, 
батьків учнів і випускників. 

Народний депутат України І. Г. Бережна вручила ні-
мецькі мовні дипломи І ступеню учням 10-го класу. Під 
час урочистого концерту школярі демонстрували свої 
таланти, виконуючи бальні танці, декларуючи поезії та 
співаючи пісні німецькою.

Насолодившись виступами своїх дітей, батьки були 
дуже задоволені і вдячні вчителям, які дають учням не 
тільки хороші знання з німецької мови, але й прище-
плюють їм любов ї повагу до народу Німеччини, їхньої 
культури і літератури, що є важливим внеском у співп-
рацю між Україною і Німеччиною.

Кулачек С. Є.
Заступник директора 

з навчально-виховної роботи

У музеї бойової слави 69-ї армії. День єдності Німеччини у ХСШ № 134
При поддержке Методического центра Киевского района г. Харькова

Отв. за выпуск А. Александрова (ХГ №1)


