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Квест «Юний мандрівник» у 

КЗ «ХСШ № 16» 

     Зустріти Пеннівайза, віч-на-

віч познайомитися з усіма 

президентами України, пройти 

крізь складнощі життя первісних 

людей, потрапити у захоплюючі 

реалії Другої світової та багато 

іншого у щорічному квесті 

«Юний мандрівник». 

 

     14 жовтня у Харківській 

спеціалізованій школі №16 

пройшли змагання зі спортивного 

орієнтування. Організатором 

квесту був учитель історії Городов 

Сергій Анатолійович. На цю подію 

учні чекають щороку і залюбки  

організовують конкурси один 

для одного. 

 Момент, на який всі чекають: 

«Старт!».  І на галявині 

залишаються лише дорослі, бо 

дітей наче вітром здуло. Всі вони 

побігли до станцій проходити 

естафети, конкурси й вирішувати 

інтелектуальні завдання. 

 Цього року вчителі також 

об’єдналися в команду. Усього 

було 10 станцій, і кожна мала свої  

Цікаві події шкільного життя 
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особливості. Зустріти героїв 

фільмів «Пила», «Аннабель» та 

інших хітових страшилок, 

перенестися у минуле чи пізнати 

традиції різних країн – станції 

сформовані на різні смаки, і ніхто 

не дасть тобі сумувати! 

 

     Після проходження всіх 

станцій на учнів чекав смачний 

обід, приготовлений батьками. 

Переможцем стала команда 7-Б 

класу, і ми передаємо їм щирі 

вітання, а іншим командам радимо 

не засмучуватися, адже головне – 

не перемога, а участь. 

 

Після оголошення переможців 

ми влаштували фотосесію на 

прекрасному осінньому фоні  на 

згадку про чудові моменти, які ми 

провели разом, дружньою 

шкільною родиною. Наш 

відеооператор з командою 

«журналістів» успішно відзняли 

цей захід та змонтували у відео-

враження дітей, яке ви можете 

подивитись на сторінці в Інстаграм 

– soroka_fm. 

 

Квест «Юний мандрівник» - це 

шкільна традиція, метою якої є 

насамперед зміцнення колективу, 

формування нових навичок і 

звичайно ж розваги. Кожного року 

виникають нові ідеї проведення 

цього заходу, тому «Мандрівник» 

завжди дивує учнів своєю 

креативністю.  Ми з нетерпінням 

чекаємо на наступний квест!  

Єресько Катерина, 10-А клас 

 КЗ «ХСШ» №16 
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Юні туристи КЗ «ХСШ № 16» 

Уже кілька років поспіль наш 

учитель Сергій Анатолійович 

запрошує школярів у туристичні 

походи різними куточками 

України. 

 Частіше він влаштовує один – два 

походи на рік. Ця практика одразу 

припала учням  до душі. Та й не 

дивно, адже саме в таких 

неформальних, екстремальних і 

незвичних умовах народжується 

справжня дружба, перевірена 

труднощами мандрівного життя. 

Після походу ти повертаєшся 

зовсім іншою людиною.  

Навесні наш учитель організував 

масштабний похід до заповідної  

зони Дворічанського району.  

 

 

 

 

Світило сонечко, співали пташки, 

та наступного дня пішов сильний 

дощ, температура повітря різко 

впала. 

 Це був справжній екстрим. 

Почались перші труднощі: 

загублені миски, елементи одягу, 

палатки. Але всі

 негаразди залишаються позаду, 

коли під час вечері чутно звуки 

Цікаві події шкільного життя 
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 гітари і потріскування зібраних 

гілочок. Усі сиділи щільно 

притулившись 

 

один до одного, щоб зігрітися. 

Хтось розповідав цікаві історії з 

життя, хтось мовчки їв, а хтось 

ловив себе на думці, що ось воно 

«щастя». 

Наприкінці на нас чекала цікава 

екскурсія про червонокнижні  

рослини цього регіону. Наприклад, 

одним з них є  тюльпан дібровний–

його тут настільки багато, що 

навесні урочище вкривається 

рясною жовтою ковдрою з квіток 

цієї рослини. 

 Це була незабутня подорож, яка 

обов’язково має повторитися.  

 

Буняєва Марія, 9-А клас  

КЗ «ХСШ № 16» 
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Новий стадіон в ХСШ № 62 

На початку цього навчального 

року, 2 вересня,  в нашій школі 

відбулось урочисте відкриття 

нового спортивного стадіону. 

Шкільний стадіон ми звичайно 

мали, але старого зразка, з майже 

не працюючими тренажерами, 

спортивним обладнанням, яке вже 

не відповідало сучасним видам 

спорту, ґрунтовим футбольним 

полем та баскетбольним 

майданчиком з рештками асфальту 

і 

відсутніми кільцями. 

 Наприкінці минулого навчального 

року ми дізнались, що стали  

 

 

учасником міської програми з 

відновлення шкільних стадіонів, 

але навіть не здогадувались на 

скільки масштабними будуть зміни. 

Учні, вчителі та мешканці 

мікрорайону П’ятихатки з легким  

острахом спостерігали як на місці 

поля з’явився котлован, а металеві 

конструкції демонтувались та 

вивозились робітниками. 

 

 Разом із працівниками будівельних 

компаній активну участь у 

розбудові майданчика брав 

колектив вчителів, яким 

допомагали учні-волонтери. Вільну 

Цікаві події шкільного життя 
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від спортивних новобудов 

територію було засіяно газонами, а 

щоб вони якнайшвидше забуяли 

смарагдовим кольором, 

проводилась ціла «операція» з 

поливу та догляду. Виник навіть 

жарт, що П’ятихатки стали малим 

Брюсселем зі своєю статуєю 

«Вчителька зі шлангом». 

Зрештою все було збудовано у 

вкрай короткі терміни, адже від 

появи в руках директора 

генерального плану розбудови 

стадіону до його остаточного 

завершення пройшло менше трьох 

місяців. Надсучасні знаряддя для 

воркауту, силові тренажери, столи 

для настільного тенісу, великий 

баскетбольний майданчик, бігові 

доріжки різної довжини, місце для 

стрибків в довжину, волейбольний 

майданчик, а найголовніше – 

футбольне поле, що створено за 

кращими світовими зразками. 

Яскраве відкриття відбулось одразу 

після урочистостей до Дня знань. В 

нашу школу на свято завітали мер 

міста Харкова, голова районної 

адміністрації, очільники міської та 

районної освіти. До цієї події було 

підготовлено художній виступ 

прапороносців, членів всіх 

спортивних секцій, що працюють у 

закладі та народного ансамблю 

бального танцю «Натхнення».  

 Завдячуючи піклуванню нашої 

міської влади та особисто мера – 

Кернеса Геннадія Адольфовича 

учні нашої школи, дошкільнята та 

всі мешканці мікрорайону 

П’ятихатки отримали величезний 

подарунок, не просто стадіон, а 

можливість робити себе 

вправнішими, здоровішими, 

щасливішими! 

 

Агаркова Анастасія, 11-А клас 

ХСШ № 62 
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           МОЛОДЬ ОБИРАЄ ЗДОРОВ`Я  

 

   12 вересня 2019 року у 
Харківській спеціалізованій школі І-
ІІІ ступенів № 17 Харківської міської 
ради  Харківської області відбулось 
відкриття реконструйованого 

многофункціонального стадіону, 
яке стало справжнім святом для 
усіх шанувальників спорту. На святі  
був присутній  голова Харківської 
міської ради Геннадій Адольфович 
Кернес. Він привітав усіх учасників 
заходу, побажав учням успіхів у 
навчанні, спортивних досягнень та 
перемог. На святі також були 
присутні голова Адміністрації 
Київського району Харківської 
міської ради, депутат 
Харківськоїміської ради Неллі 
Василівна Казанжиєва, директор 
Департаменту освіти Харківської 
міської ради Ольга Іванівна  

 

 

 

Деменко, начальник Управління 
освітиадміністрації Київського 
району Тетяна Володимирівна 
Куценко, учні, вчителі, батьки, 

мешканці мікрорайону. Захід 
розпочався енергійною 
спортивною композицією 
вихованців Центру дитячої та 
юнацької творчості № 3. Крім того, 
свою майстерність, красу і грацію, 
зворушливість і чарівність 
продемонстрували майстрин 
іхудожньої гімнастики, а юні 

гандболісти та футболісти показали 
вміння передачі та ведіння м'яча. 
Подарунком для всіхприсутніх став 

Цікаві події шкільного життя 
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виступ народного ансамблю 
спортивного танцю «Бумеранг»  
Харківського національного 

педагогічного університету ім. Г.С. 
Сковороди. Свято завершилося 
сучасним та запальним танцем у 
виконанні учасників зразкового 
колективу народного танцю 
«Джерельце». Після цього відбувся 
показ подолання смуги перешкод 
курсантами Національного 

університету цивільного захисту 
України та футбольний матч між 
збірними командами 7-8-х класів 
школи.     В нашому закладі багато 
талановитих учнів. Це спортсмени, 
танцюристи тощо. Їх  більш 50. Всі 
вони мають медалі та нагороди 
Всеукраїнського та Міжнародного 
значення.  Всі вони були присутні 
на відкритті стадіону. Вони наша 
гордість 

Михайло Солдатенко,  8 – А клас 

ХСШ № 17 

 

 

День учителя 

     Щороку в нашій школі 

святкують День учителя. Цього ж 

року в учнів старших класів 

виникло багато цікавих ідей і,що 

головне, вони втілили їх в життя, 

тому наше свято вдалося.Зранку 

старшокласники дуже рано 

прийшли до школи. Святково 

вбрані, з квітами вони очікували 

вчителів і щиро вітали кожного. У 

школі працювала  пересувна пошта 

для листівок. Листівки збирали і 

вручали вчителям. Недарма кажуть, 

що найкращий подарунок – це  річ 

зроблена власноруч.Найцікавішим 

у святкуванні було те, що на один 

день школа перейшла під 

керування старших учнів! Було 

проголошено день самоврядування, 

щоб вчителі могли трошки 

Цікаві події шкільного життя 
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відпочити від своїх обов’язків. Все 

було дуже відповідально 

організовано, старші класи 

продумали свято до найменших 

дрібницьЗавершився навчальний 

день святковим концертом,на 

якому були і танці, і співи, і 

театральні вистави, і, звісно, теплі 

й щирі  слова. Дуже добре,що наше 

шкільне свято викликало не лише 

море теплих емоцій, а й багато 

роздумів у нас,учнів. День вчителя 

святкують один раз на рік, але як 

було б добре, якщо б учні своєю 

поведінкою та допомогою робили 

кожен день світлим і 

святковим,тоді усім нам було б 

набагато краще, а навчання 

перетворилося на свято. 

Кісь Яна, 11-А клас  

ХСШ № 134 

 

 

 

«Ніч науки» 

     21 вересня відбувся захід "Ніч 

науки". У рамках міського 

освітнього проекту провідні 

заклади вищої освіти Харкова 

презентують свої наукові відкриття 

і досягнення, демонструють

 різні експерименти, знайомлять з 

роботою лабораторій і кафедр. Наш 

клас теж взяв участь. Разом з 

класним керівником Світланою 

Ігорівною поїхали у виші, які нас 

цікавили. У першу чергу ми 

відвідали ХНМУ, там  змогли 

ознайомитися з основними 

напрямками професійної  

Цікаві події шкільного життя 



ГАЗЕТА «ШУМ» - ШКІЛЬНІ УНІКАЛЬНІ МОМЕНТИ 
 

Газета організації шкільного самоврядування Київського району м. Харкова  Страница 
11 
 

підготовки лікаря, провели медичні 

маніпуляції на фантомах, відкрили 

для себе традиційну медицину 

країн Африки та Близького Сходу, 

а також взяли участь у конкурсах і 

вікторинах. Потім відвідали ХПІ, 

де поринули в атмосферу науки. 

Там все було присвячено питанням 

і проблемам енергоефективності, 

тому політехніки 

продемонстрували свої досягнення 

та інноваційні відкриття переважно 

у цій сфері. Це було надзвичайно  

цікаво та пізнавально. 

Разапова Марина 11-А клас, 

ХЗОШ № 164 

 

 

 

 

Повага до людей похилого віку

 

       Я вважаю, що кожну людину в 

світі треба поважати, а це включає 

в себе врахування її інтересів, 

почуттів, смаків, морального й 

фізичного стану та визнання  

неповторності  особистості. У 

спілкуванні з літніми людьми  

треба бути більш обережним через  

те ,що вони прожили більше та й в 

інші часи, тому смаки, інтереси та 

моральний стан молодих та літніх 

людей відрізняються. Навіть якщо 

ти не розумієш  думку цієї людини,  

не варто говорити те, що може  її 

образити. З іншого боку, літні люди 

мають слабкий фізичний стан. Це 

також треба врахо-вувати при 

спілкуванні. У цьому разі така  

допомога, як донести сумку, 

поступитися місцем у 

громадському транспорті чи 

допомогти перейти через дорогу, 

буде гарним способом висловити 

свою повагу до людини. Деяких 

Наші поради 
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літніх людей фізичні недоліки 

роблять  образливими,  

роздратованими - це теж треба 

мати на увазі. Хоча, такі люди 

заслуговують на більшу повагу, 

люб’яз-ність і пошану. Ніколи не 

можна глузувати з них та казати 

образливі слова - це може 

викликати  тільки неповагу до тебе

. 

 Отже, людей похилого віку треба 

поважати не тільки за їхній вік, а й  

за  досвід і мудрість Не випадкого 

існують українські прислів’я: 

«Поважай старих, бо й сам старим 

будеш», «Старого чоловіка для 

поради держи». 

Ларіна Ксенія, 6-Б клас,  

ХСШ №166  

 

 

 

Харків’яни з великої літери 
 

Ми всі живемо у прекрасному 

місті, місті Харкові. Кожен із нас 

пишається тим, що є його мешканцем 

і носить горде звання - харків’янин.  

Хто? Скажіть, хто не любить зелені 
парки та сквери, кого не захоплює 
краса храмів, хто може байдуже 
пройти поміж старовинних будинків 
нашого міста, хто, затамувавши подих, 
не слухає історію рідного міста?  

Ми з гордістю «шокаємо», 

промовляємо притаманні лише нам 

слова «тремпель» та «локон», любимо 

свій край та місцевий діалект.              

Тому не даремно, влітку був 

проведений міський конкурс 

учнівських робіт «Присвята рідному 

місту». У конкурсі також взяли участь 

учні школи №158. Старкова Віолетта 

відзняла відеоролик «Моє місто 

Харків», за який отримала Диплом ІІ 

ступеня на районному етапі та 

Диплом ІІІ ступеня на міському, а 

Русанова Владислава (Диплом ІІ 

ступеня на районному етапі) та 

Ластовєрова Іланіт (Диплом ІІ ступеня 

на районному етапі та Диплом ІІІ 

ступеня на міському етапі) написали 

прекрасні вірші, одним з них ми 

хочемо з вами поділитися. 
 

Проба пера  
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  Мой город, мой любимый 

Харьков... 

Так много городов, районов, улиц, 

Мелькают в жизни каждого из нас 

Но лишь тот город к сердцу 

прикоснулся, 

В котором все случилось в первый 

раз... 

Запомнится на век, вгрызется в 

память, 

Врастет в нее, переплетется с ней 

Мой город, мой любимый Харьков... 

Дороже... ближе всех, родней.... 

Любимый трепетно, душою, очень 

нежно 

Зеркальный блеск  струящейся воды 

Биение сердца Матери надеждой..., 

Что в пеньи птиц Девятого слышны. 

Мое пристанище, приют, где каждый 

камень 

На мостовой напоминает о годах, 

Когда ботинки вражьи растоптали 

Подснежники в растаявших снегах. 

Где в Лесопарке под корой деревьев,  

Пропитанною кровью и слезой, 

Все то, что не придать забвенью 

Дрожит на листьях утренней росой. 

И каждый куст с укором здесь 

напомнит 

О тех, кого никак нельзя забыть 

О тех, что жизнь за Харьков 

положили  

Мы подвиг их обязаны ценить! 

И в Благовещенском звенят 

колоколами 

А на крестах мелькает солнца луч. 

Все красивей становится с годами 

Богат, огромен, светел и могуч... 

Пестреет и блестит, всегда согреет 

Всегда единственным останется, 

одним! 

Отец наш Харьков, ближе всех, 

роднее. 

Детьми своими преданно любим! 
Ластовєрова Іланіт, 10-А клас  

ХЗОШ № 158 

 

 

 

 

Учитель: від Стародавньої Греції 

до сучасної педагогіки 

З нагоди Дня працівників освіти, 

який відбувся в цьому році 6 

жовтня, Світлична Дар’я, учениця 

10-Б класу зробила екскурс в 

історію виникнення професії 

вчителя.  

Професію вчителя називають 

вічною. Вона  одна з найдавніших. 

Адже саме через спеціально 

організовану педагогічну діяльність 

оволодівають всіма іншими 

професіями.  

Перша згадка про школу 

зустрічається в єгипетських 

джерелах, датованих за 2500 років 

до н. е.  У державах Стародавньої 

Греції вчителями були вільні 

громадяни. Їх називали 

граматистами, педономами, 

дидаскалами чи педотрибами. У 

Стародавній Греції виник термін 

“педагог”, але він тоді мав інше 

значення, ніж тепер. Педагогами  

Проба пера  
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називали рабів, що водили дітей 

рабовласників у школу. У 

Стародавньому Римі вчитель 

вперше стає державним 

службовцем, який призначається 

самим імператором,  який у свою 

чергу також визначав особливий 

склад учителів для кожного типу 

шкіл,  коло їхніх обов’язків і суми 

гонорару. В епоху Середньовіччя 

вчитель повинен був обов’язково 

бути духовною особою.  У 

Київській Русі обов’язки вчителя 

збігалися з обов’язками батьківства 

і владарювання. У Стародавній Русі 

вчителів називали майстрами, 

підкреслюючи тим самим повагу до 

особистості наставника покоління, 

яке підростало.  Але і майстрів-

ремісників, що передавали свій 

досвід, називали з повагою – 

учитель. 

На початку 19 ст. в Росії і 

підросійській Україні створюються 

перші учительські інститути, що 

готували учителів для середніх 

класів загальноосвітніх шкіл. 

Вчителів для народних початкових 

шкіл готували і раніше у 

вчительських семінаріях. 

Отже, давня професія учителя зараз 

набуває новий розвиток, який 

відображає потреби сучасної 

школи. 

Світлична Дар’я,  10-Б клас 

ХЗОШ № 164 

 

 

 

Свої перші поетичні спроби 

дарують учні школи № 164 всім 

учителям  

 

Дорогі учителі, 

Багато знань ви нам дали: 

Що таке іменник, підмет, що таке 

паралелепіпед,  

як читається «read books» 

І що таке це, землетрус. 

Хто такий неандерталець,  

Як англійською буде палець,  

Що таке неологізм,  

І де писати цей дефіс. 

За всі потрібні нам знання 

Сказати хочемо побажання: 

Здоров’я, щастя і добра, 

І щоб завжди була велика вдача. 

Спасибі вам велике! 

Ми пам’ятатимемо вас віки! 

 

Мартем’янова Поліна, 7-А клас 

ХЗОШ №164   

 

Проба пера  
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Сьогодні нарешті настало це свято 

Свято, важливе для кожного з нас. 

Хочемо всіх вчителів привітати! 

Сказати, як сильно ми любимо вас. 

Спасибі велике за ваші старання, 

За вашу турботу та радість. 

Дякуючи вам, ми більше не знаєм, 

Що таке підлість та заздрість, 

Попереду стільки всього вас чекає, 

Стільки уроків в цій школі, 

А ми тільки хочемо, щоб і ви знали: 

Ми вас не забудемо ніколи! 

 

Чайка Катерина, 8-А клас  

ХЗОШ №164 

 

 

 

 

Харків – моє місто 

      Харків! Для декого це – сіре, 

похмуре, нічим не примітне місто, 

але для корінних мешканців цього 

краю  усе зовсім  навпаки. У 

минулій столиці України є багато 

чого цікавого та сонячного. Харків 

дихає теплом і випромінює щастя! 

Також тут живуть  найкрасивіші і 

найусміхненіші люди у світі, а усе 

це завдяки чистому і зеленому 

довкіллю Харкова. В усіх людей 

різні переваги, але ми обираємо 

Харків. Любов до міста надихнула 

написати вірш-присвяту «Харків – 

місто моє». 

 

 

Я розповім вам про величне місто, 

В якому народилася й живу, 

Що звідусіль приваблює туристів, 

І де дива існують на яву. 

У той час, коли не вдома я буваю,  

У своїй країні чи на чужині, 

 

Проба пера  
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Я сум за Харковом постійно 

відчуваю, 

Його я бачу навіть у вісні. 

Зелені сквери, вулиці, бульвари 

Беруть миттєво серце у полон,  

Метро, бруківка, парки, тротуари… 

Його люблю я в будь-який сезон. 

Найбільша його площа у Європі.  

Там на свята гуляю залюбки,- 

Вогні, як дзеркала в калейдоскопі,  

І музика луна на всі боки. 

Мій Харків, промисловий і 

освітній,  

Постійно розвивається, живе,  

Культурний центр гостинний і 

привітний,  

Отримав він визнання світове. 

«Дзеркальний струмінь» у сквері 

Перемоги, 

І шпиль Держпрома, і церковний 

дзвін… 

До Харкова ведуть мої дороги, 

Моя любов йому і мій низький 

уклін. 

 

Трубнікова Ніка, 7-В клас 

ХГ № 172 

 

 

 

Цінність і магія знань 

Стоїть чарівна школа 

На всесвіті в межі, 

Її охороняють 

Атланти й міражі. 

 

З усіх сторін і напрямів, 

По ранковій зорі 

Приходять учні вчитися, 

Й учити - вчителі. 

 

Один учитель пише 

Магічні письмена, 

Усіх законам світу 

Дає він імена. 

 

У іншого від дотику 

Картини оживить: 

Пейзаж потрібний вибере 

Й веде в далеку путь. 

 

Ось вчителька урок почне, 

І в ту ж чарівну мить: 

Зросте  навколо давній ліс, 

Й жар-птиця вниз злетить! 

 

Олександра Коміна, 

ХГ №17 

Проба пера  


