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С В Я Т О  П Е Р Ш О Г О  Д З В О Н И К А  

 

    “Гімназист плюс”                 1 

  Перший дзвоник - особливе свято для всіх: учите-

лів, учнів та їхніх батьків.      

   Сьогодні є багато варіантів святкування Першого 

дзвоника. У деяких школах проводяться квести, в 

інших - лінійки.  Порадившись з колегами, поспілку-

вавшись з учнями, ми вирішили, що цьогоріч не бу-

демо відмовлятись від своїх традицій. 

  Кажуть, якщо буде гарним початок, то буде й гар-

ним навчальний рік. Відчувається хвилювання колег, 

особливе піднесення учнів та батьків, адже ми на по-

розі відповідального 2018-2019 навчального року. 

   Для учнів 7-их класів це свято останнє, для першо- 

класників – перше в гімназійному житті. Тож ми дру-

жно вітаємо і запрошуємо наймолодших учнів гімна-

зії – наших першокласників з класними керівниками 

- Василюк Людмилою Сергіївною та Коваль Людми-

лою Петрівною на урочистості. 

   Під звуки маршу заходить знаменна група, до скла-

ду якої належать найкращі учні гімназії: Косенков 

Дмитро, Купрійчук Соломія, Коссак Андрій, Козлова 

Софія, Суріна Анна, Нагорова Єлизавета, та вносить 

Державний Прапор та Прапор гімназії. Урочисте свя-

то з нагоди Першого дзвоника оголошується відкри-

тим. З глибоким почуттям гідності ми співаємо Гімн 

України.  

     На нашому святі присутні гості. До слова запро-

шується Бичковський Віктор Васильович, начальник 

управління міста Ковеля. Він лаконічно та урочисто 

вітає учнів, педагогів, батьків. Слово надається  Са-

молюку Павлу Миколайовичу – представнику фонду 

Степана Івахіва  «Патріоти Волині», який урочисто 

вітає присутніх та вручає фірмові м‟ячі спортсменам 

гімназії.  

    Важливою час-

тиною урочисто-

стей є нагоро-

дження кращих 

читачів проекту 

«Буккросинг». 

 Купрійчук Ната-

лія Анатоліїївна 

– координатор 

проекту, відзна-

чає 1-А клас, у 

якому найбільше дітей було залучено до буккросин-

гу, та вручає книги найактивнішим читачам: Зубчик 

Дарині, Приступчук Софії, Марусину Дмитру, Попку 

Артему, Чак Тетяні, Григорович Юлії. 

      У минулому навчальному році маємо чимало здо-

бутків. Зокрема Людмила Леонідівна Барановська, 

заступника директора з науково-методичної роботи, 

стала координатором Всеукраїнського проекту 

«Школа – джерело талантів», ініційованого Інститу-

том обдарованої дитини НАПН України. А наша гім-

назія стала лауреатом Всеукраїнського конкурсу-

рейтингу загальноосвітніх навчальних закладів у ро-

боті з обдарованими дітьми та нагороджена сертифі-

катом, який підтверджує наявність сприятливих умов 

для розвитку обда-

рованих дітей у 

закладі. 

    Право першими 

залишити лінійку 

надається наймо-

лодшим гімназис-

там – першоклас-

никам. Ми радо 

приймаємо їх у 

свою гімназійну родину та бажаємо їм всього найкра-

щого.  

   Міцного здоров‟я, злагоди, взаєморозуміння та ми-

ру бажаємо всім нам у новому навчальному році.                                               

                                

    Олена Вальчук, директор гімназії                                  
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    Наші першокласники 

    “Гімназист плюс”                      2 

Набір  першокласників до гімназії цьогоріч був особливим. До нас прийшли кращі з кращих. Класними кері-

вниками перших класів стали Василюк Людмила Сергіївна  та Коваль Людмила Петрівна. Ми мали гар-

ну нагоду поспілкуватися з наставниками наших першачків.  

- Доброго дня, Людмило 

Сергіївно. Розкажіть нам, 

будь ласка, більше про 

свій клас. 

- Доброго дня, у моєму 1-А 

класі вчаться  надзвичайно 

креативні, завзяті та напо-

легливі   34 учні, це   27     

дівчаток і  7   хлопчиків. 

- Розкажіть про  перші 

враження після знайомст-

ва з дітьми? 

- Вперше з учнями зустріла-

ся на святі Першого дзвони-

ка. Враження мої були ли-

ше позитивні, адже я побачила на обличчях дітей 

усмішку. З першого дня помітила, що діти налашто-

вані на спілкування і прислуховуються до моїх слів. 

Для  мене це дуже важливо. 

- Чи важко було дітям адаптуватися? 

- Звичайно, важко, як і всім учням п‟ятого класу. Пе-

рехід з початкової ланки до середньої є непростим 

кроком. Нові вчителі, нові предмети…А тут ще й од-

нокласники, і школа. Хвилювання було в дітей, але 

доброзичливі відносини між товаришами та підтрим-

ка батьків допомогли швидко адаптуватися в нових 

умовах.  Учнів об‟єднують спільні інтереси та захоп-

лення, саме це зіграло доволі важливу роль. 

- Які предмети  найбільше подобаються вашим 

учням? 

- Не можна однозначно сказати, що подобається всім 

дітям. Одні захоплюються українською  мовою, ін-

ших зацікавила німецька мова, ще частина учнів по-

любляють математику. 

- Чи  є у класі вже спільні традиції? 

- Традиції тільки започатковуємо. Провели надзви-

чайно цікавий захід “Свято талантів”. 

- Батьки учнів допомагають? 

- Так, батьки допомагають. Роблять усе , щоб дитина 

максимально проявила себе. Допомагають створити  

всі умови для успішного навчання, підтримують 

участь дитини у всіх шкільних заходах. 

 

 - Дякуємо  за розмову. Успіхів Вам і вашим гімна-

зистам. 

 

 

- Доброго дня, Людмило Петрівно. Скажіть, чим 

цікавий Ваш 1-Б клас? 

- Доброго  дня, у моєму класі навчається 34 учні, а 

саме 13 хлопчиків та 21 дівчинка. Вони всі непоси-

дючі, яскраві й дуже активні. 

- Чим Вас вразили діти першого вересня? 

 

- Насамперед  доволі великою зацікавленістю до 

всього нового  та ще  не вивченого. 

- Чи важко бути класним керівником? 

 

- Не важко,але клопітно,особливо в перший місяць, 

коли діти починають адаптуватися  до нової атмосфе-

ри. 

- Які предмети  та вчителі найбільше сподобалися 

дітям? 

 

- Напевно,  всі, адже це діти, які хочуть та прагнуть 

вчитися, їх все цікавить, вони готові працювати на-

віть після уроків, і додому  йти не хочуть. 

- Чи допомагають батьки у  класних справах? 

 

- Звичайно, їхня допомога та підтримка для дітей за-

раз потрібна. Я їм за це дуже вдячна. 

- Дякуємо Вам за розмову. 

                         Анна Плєшкова, Анастасія Глущук,  

                                                учнівські редактори 



3  

   Зі святом, дорогі вчителі! 

   “Гімназист плюс”                       3 

Учителю, вклоняємось тобі доземно! 
  Щороку в першу неділю жовтня ми вітаємо педагогів із 

професійним святом - Днем учителя. 

  За традицією в  гімназії  завжди цей захід готують випус-

кники. З самого ранку наших наставників очікували приє-

мні несподіванки: учителі в рідну школу заходили почес-

ною “алеєю привітань”,  їм учні 

вручали білі троянди як символ 

світлої  любові, звідусіль лунали 

теплі слова. 

 “...Класно було спостерігати за 

тим, як у вчителів з'являлися 

усмішки та поліпшувався на-

стрій. Особливо милими   були 

обличчя тих, хто працює в гімна-

зії перший рік... Та що й казати, 

нам теж було приємно вітати  

таких рідних педагогів... Адже 

ще минулого року ми із заздріс-

тю спостерігали за тим, як це 

роблять старші”, - такими думка-

ми про захід ділилися наші однокласники. 

  Для вчителів ми приготували гарну програму, яка супро-

воджувалася теплими віршами про їх невтомну працю. 

Ніжна мелодія скрипки зігрівала душу, а щирі побажання 

та подяки розчулювали серця.  

  Особливо вшанували  наших 

дорогих вчителів-пенсіонерів. 

Гарні вироби з дерева та кві-

лінгу, зроблені власноруч, 

були подаровані їм на згадку 

про рідну гімназію.  

   Хочеться щиро подякувати 

Вам, наші трудолюбиві та 

турботливі бджілки, які кож-

ному подарували чимало лю-

бові та сили... Ви прагнете 

випустити нас у цей важкий світ людяними, добрими та 

розумними. Щоб ми й надалі берегли  честь і були гідни-

ми славного імені  “гімназист”.  

 Впевнені, що слова подя-

ки звучать і будуть звуча-

ти Вам ще дуже довго. 

Адже кожен президент, 

журналіст,  лікар, мав 

Учителя, який був настав-

ником у житті. І слова 

«дякую» ніколи не буде 

достатньо. Ви навчили нас 

не лише математики, укра-

їнської мови, біології, хі-

мії чи фізики, а насампе-

ред урокам Життя… 
 

            Анна Сачук,  Ан-

желіка Філик, учениці 7 

А класу 

“Дорогі вчителі, дякую Вам, що 

були поряд ці сім років. Дякую, що 

допомагали, розуміли, навчали. На 

Ваших уроках не було часу поду-

мати про свої справи, адже ми слу-

хали новий матеріал уважно, заці-

кавлено…Я буду сумувати та про-

довжувати дякувати Вам за все, 

дорогі вчителі! ” 

                            Суріна Анна  

“Любі наші наставники! Ми дякуємо 

Вам за нескінченне терпіння. Складаємо 

подяку за те, що Ви були поруч і обері-

гали від бід і негараздів. Ви ставилися 

до нас, як до своїх дітей, тому я впевне-

но можу сказати, що школа – мій другий 

дім. Дякуємо за Ваш благородний труд, 

роботу, за вірність справі. Низький уклін 

Вам” . 

                                       Марчук Аліна 

“Сердечно дякуємо нашим доро-

гим вчителям за все, що вони 

вклали у наші серця. За безмеж-

ну любов, яку дарували нам 

щодня ” . 

                   Кисляк Дарина 

“Дорогі вчителі, ми безмеж-

но вдячні Вам за щиру тур-

боту, переживання та нелег-

ку працю. Бажаємо Вам 

залишатися такими ж доб-

рими людьми й продовжу-

вати свою діяльність, допо-

магаючи кожному з учнів 

вибирати свою стежину в 

житті і здійснювати нові 

відкриття”. 

                      Софія Ліпич 
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 Вітаємо кращих учителів гімназії!!!      

   “Гімназист плюс”                       4 

   До Дня працівників освіти в нашому місті та в  облас-

ному центрі  були відзначені кращі педагоги, які заслу-

говують на гідну пошану, повагу та  визнання.  

   У м. Луцьку  4 жовтня напередодні Дня вчителя  за 

заслуги у сфері освіти  директор  Ковельської міської 

гімназії  Олена Іванівна Вальчук  єдина в області  стала 

лауреатом Волинської  обласної  премії  імені Лесі 

Українки.  

     Вітаємо,  Олено Іванівно, пишаємося Вами!     

Нехай міцним здоров’ям, щедрою долею,  душевним теплом і тихою радістю пов-

ниться ваша творча особистість!  

  У Палаці учнівської молоді імені Івана Франка  нашого міста також  відбулися уро-

чистості, на яких зібралися досвідчені та знайомі, молоді та творчі педагоги, вихова-

телі, керівники гуртків. З нашого закладу запрошені були шановні вчителі Олена Іва-

нівна Вальчук, Людмила  Леонідівна Барановська, Любов Миколаївна Комашко, Кіра 

Іванівна Квятковська, Руслана Степанівна Шворак, Людмила Гнатівна Самчук, Вікто-

рія Ростиславівна Гарбуз, Надія Василівна Бурим. 

   На свято завітало багато гостей.  Серед них - 

Ігор Прокопів, заступник міського голови, Віра 

Федосюк, секретар міської ради,  Павло Само-

люк, представник благодійного фонду народ-

ного депутата України Степана Івахіва 

"Патріоти Волині", начальник управління осві-

ти Віктор Бичковський. Теплі та щирі зичення 

звучали в цей день учителям. 

     Цьогоріч вдруге в нашому місті  пройшов 

конкурс «Успішний педагог». Переможцями 

творчих змагань стали й вчителі Ковельської 

міської гімназії ім. Олени Пчілки:  вчитель фі-

зики Самчук Людмила Гнатівна та  вчитель іноземної мови Гарбуз Вікторія Ростисла-

вівна. Вони отримали сертифікати та грошову 

винагороду.     

     Вчитель іноземної мови Бурим Надія Василі-

вна отримала   Подяку за високі здобутки у пра-

ці, педагогічну майстерність, впровадження ін-

новаційних практик у навчально-виховний про-

цес.  

    Вітаємо педагогів гімназії, бажаємо міцного 

здоров‟я, наснаги,  творчих здобутків,  шани від 

дітей, батьків та колег! 

                                                   Редколегія газети 
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                 Наша гордість 

 “Гімназист плюс”       5 

Порада Дарина  

    1-Б клас 

Бакай Валерія  

 2-В клас 

         Бруча Анастасія  

               3-А клас 

     Оксенюк Дарина  
                3-Б клас 

      Волощенко Валерія  

                     1-А клас 

     Бобер Валентина 

          4-А клас 

       Пінчук Олег  

                2-Б клас 

   Григорович Юлія  

             5-А клас 

    Купрійчук Соломія  

                 7-А клас Тусь Інна  

       6-А клас 

Антончик  Дмитро 

         2– А клас 

      Деркач Дмитро 

             7-Б клас 

Михалевич Віталій 

           5-Б клас 
      Шайкіна     

        Ольга  

       4 -Б клас 

        Збойчик Артем  
                3-В клас 

Наша гордість  -  перші  номери в “Інтелектуальній десятці”  

кожного класу 

Стасюк Ілля  

6-Б клас 

         Ваць Юлія 

            2-В клас  

      Матюшок Анна  

            3-В клас 
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    Сторінка директора 
   Безцінний досвід та незабутні враження 

      X освітянський тур Асоціації “Відроджені Гімназії України” успішно відбувся! Президентом Асоціації 

Ярославом Турянським були проведені переговори зі шведськими і данськими колегами про налагодження 

майбутньої співпраці та долучені до цього українські громади Швеції, Данії і Німеччини. 

   Офіційний візит ВГУ розпочався прийомом у 

Міністерстві освіти Фінляндії та презентацією фінських 

реформ заступником Міністра доктором Акі Торнбергом 

(перша особа в системі середньої освіти Фінляндії та 

відповідального за проведення реформ). Зустріч у 

Міністерстві відбулась завдяки сприянню нашого друга 

Арі Покка, директора школи, президента Міжнародного 

союзу директорів шкіл. Нам було цікаво дізнатися, що 

вже два роки йдуть фінські пілотні проекти по заміні 

класноурочної системи, але готового рецепту ще немає. 

Ярослав Турянський нещодавно повідомив, що Арі Покка 

написав у фейсбуці відгук заступника Міністра: «Наше 

Міністерство було безмежно раде бачити вас і вашу деле-

гацію. Вони сказали мені, що це найбільш ввічлива, про-

фесійна і гарна група, яка в них колись була з візитом». 

     У Гельсінки ми відвідали церкву в скалі, одне із рукотворних чудес Фінляндії, купили фінські сувеніри 

та побували на Сенатській площі, де групою виконали гімн України у супроводі першого снігу. І відразу до 

нас долучились українські студенти, які навчаються у Гельсінки. Пізніше був переїзд до Турку на нічний 

паром до Стокгольма. Вже в Стокгольмі нас зустрів керівник української громади Ярослав Каспрів, який 

провів ранкову екскурсію під дощем по Стокгольму та перевіз до українського посольства. Там нас вітали 

працівники посольства та особисто посол України в Швеції Ігор Сагач. На прощання він подарував для ВГУ 

копії історичних документів часів козаччини, які зберігаються в музеях Швеції. Зоряна, вчитель у швецькій 

гімназії, детально познайомила нас зі швецькою системою освіти,розповіла про її переваги и та недоліки. 

По завершенню прийому ми поселились у хостелі, який по рівню сервісу стоїть набагато вище від деяких 

європейських трьохзіркових готелів. І головне, що знаходиться в центрі Стокгольму, який Стокгольм вра-

жає своєю красою та збереженням старовини. 

    На третій день ми переїхали до Копенгагена, де нас зустріла Аліна Процюк, голова українського това-

риства «Ластівка», та її колеги. І хоча швидко стемніло, ми успішно відбули трьохгодинну екскурсію по ста-

ровинному Копенгагену.В містечку Гельсінге у данській гімназії Грібсков нас привітно зустрів директор  

Крістофер Сіденіус та його заступниця пані Кетрін. Була дуже цікава презентація гімназії з багатопрофіль-

ним навчанням (учні 10 – 12 класів), інтерв‟ю директора з відповіддю на наші запитання, екскурсія по гім-

назії та відвідування відкритих уроків, з поділом на групи. Враження від візиту до данської гімназії надзви-

чайно позитивні. 

   У Берліні нас вітала та організовувала екскурсії пані Людмила Млощ, голова Головного Бюро українців в 

Німеччині. Вона залучила на допомогу двох українок, пані Ольгу Барк і пані Богданну Кіндт. Тобто ми 

пройшли центр Берліна в трьох екскурсійних групах. І знову був гімн України і пісня німецькою мовою про 

«Алею під липами»! Було також радісно почути від Людмили Млощ добрі новини із життя української гро-

мади. Що вже є нове приміщення для української недільної школи, що налагоджено контакти з українським 

посольством і що надає допомогу німецький уряд. В останній день візиту до Європи, після Берліна, ми 

відвідали Дрезден, помилувались «Сикстинською Мадонною» Рафаеля. Всі ми набули нового і дуже цінно-

го європейського досвіду! 

Директор гімназії Олена Іванівна Вальчук 

   “Гімназист плюс”                     6 



7  

  Учнівське співуправління 

     “Гімназист плюс”                    7 

  Колектив гімназії готується обрати нового президента учнівського колективу.  

На посаду претендують: Коренга Антоніна (6-А), Нечипорук Анастасія (6-А), Сачук 

Яна (6-А), Поліщук Дмитро (6-Б), Шкадюк Ангеліна (5-А).  

   Лідери учнівських колективів презентують свої програми, проводять агітаційні 

акції, готуються до дебатів та зустрічі з виборцями. Вибори відбудуться 7 грудня 

              Поліщук Дмитро   

                  6-Б клас 

       Шкадюк Ангеліна  

                 5-А клас 

         Коренга Антоніна  

                   6-А клас 

Знайомтесь:  наші кандидати 

         Нечипорук Анастасія  

                   6-А клас 

         Сачук Яна 

                   6-А клас 



8     Кожна дитина має талант 
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     Свято талантів у  1-Б класі було не менш  захоплюю-

чим і цікавим, кожен здивував по-своєму. Грою на фор-

тепіано потішила зал Пасенковська А. Костючик І. 

віртуозно зіграв на акордеоні. Ми поринули у світ 

танцю у виконанні учасників гімназійного гуртка: Кли-

мовець Д., Дейнеки І., Нарушинської М., Самойлович 

А., Чаюк В., Мулік К., Шкандрій А.. Неймовірну май-

стерність східного танцю продемонструвала Клівак 

А.Приємно вразила вишивка бісером Валової А., Бонда-

рук К., Заєць К. Білогор О. представила власні новорічні 

прикраси, подушечки, іграшки. Паридуда М. – вироби з 

дерева, паперу. Сачук О. – подарунки та букет квітів. 

Пасенковська А. – вироби з соломи. Цікавими були кар-

тини Мулік К., Шворак С., Поради Д. 

    Юний математик Стрельчук В. запропонував власну 

задачу, змусивши логічно поміркувати не тільки нас, а й 

батьків.Неймовірну колекцію мінералів і гірських порід 

презентував Третяк О. Юний технік Гоглєв В продемон-

стрував власну розробку та поділився планами на май-

бутнє. Юні спортсмени: Михалевич Д., Шкадюк Б., Тру-

хан О. (шахи, плавання), Миронюк В.(гребля на каное), 

Мірчук Т. (кікбоксинг)  закликали присутніх до здоро-

вого способу життя. У світ поезії запросили нас Гуши-

нець Д., Петрина С., Шкадюк Б., Ковальчук А. Проник-

ливі до глибини душі власні вірші представили Дейнека 

І. та Александрова С.Акторськими здібностями виділи-

лись Шеремета С. та Самулевич В., презентувавши ури-

вок з твору «Кайдашева сім‟я». Свої вокальні таланти 

продемонстрували Самойлович А., Костючик І., Шворак 

С. та хор учнів 1-Б класу (керівник Сметюх О. 

С.).Чудово справились зі своїм завданням ведучі свята: 

Климовець Д. та Паридуда М.. Класні керівники подяку-

вали за допомогу в організації свята батькам, бабусям, 

дідусям, вчителям! 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

           

Матеріал зібрала  Анастасія Глущук, учнівський 

редактор газети  

           Свято талантів 

    Кажуть, що людина народжується із зерном 

таланту у руці. Для того, аби це зерно дало плоди 

– потрібно хороше місце, де воно матиме змогу 

прорости. Саме цим підґрунтям, цим осередком і 

є школа. А чим гордиться кожна школа? Своїми 

учнями та їхніми досягненнями. 

     Нещодавно в гімназії були проведені Родинні 

свята, на яких учні 1-А та 1 Б класів презентува-

ли свої здібності та уміння. На Свято талантів у 1 

А клас було запрошено батьків, вчителів та ін-

ших учнів гімназії. Глядачів першокласники Вас-

ковець К, Ігоніна А., Літвинчук К., Рубік І., Тара-

сова Д., Лавренчук С. вразили мистецтвом декла-

мування поезії. Було представлено вернісаж но-

мерів з хореографії (Хвіщук Е., Кіндер С., Прий-

маченко О., Кисляк Д., Яренчук М.) Незабутнім 

був музичний номер від юної бандуристки 

Троцюк К.. Свій світ мистецтва презентували юні 

художники класу (Дудка Ю., Волощенко В., Пав-

лючик Х., Королік І., Козоріз С., Сачко В.)  

   Проникливі пісні у виконанні вокальної групи 

зачіпали найтонші струни душі (Цимбал Ю., Гав-

ришук А., Борисюк К., Лавренчук С., Тарасова 

Д., Павлючик Х., Ридза А.). Своє захоплення де-

коративно-прикладним мистецтвом  продемон-

стрували учні Клімук С., Прушинська Т., Кубсь-

ка С. До здорового способу життя закликали юні 

спортсмени класу(Марчук Д., Шуляк М.)     Усі 

учасники отримали відзнаку «Зірочка класу».  

     Свято пройшло у піднесеному та веселому 

настрої.  
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  Гімназисти в “Артек -Буковелі” 
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Лише за 10 днів "Артек -Буковель" 

став для мене особливим. Він пода-

рував багато незабутніх вражень, 

нових друзів, нереальних емоцій. 

Перебування у таборі - це ніби ко-

роткий етап у житті, коли я хоч на 

мить відчула смак безтурботного 

дитинства, яке дуже швидко про-

летіло. Біля підніжжя гір ми прове-

ли найкращі дні у житті, які залишаться в наших серцях 

назавжди.  

 Щиро дякую фонду Ігоря Палиці "Тільки разом", депу-

тату Ковельської міської ради Наталі Андріївні Сеник за 

надану можливість обдарованим дітям незабутньо та з 

користю провести осінні канікули. 

                        Купрійчук Соломія, учениця 7 А класу 

  Мене приємно  вразила 

новина про те, що мій 

син Михайлик отримав 

путівку до табору «Артек

- Буковель». Йому випа-

ла унікальна можливість 

відпочити разом з одно-

літками в самому серці 

Карпат, оздоровитись, 

подихати свіжим гірським повітрям.  

   Це справжня винагорода за його старанність та успіхи 

в навчанні. Відпочинок у таборі – хороший стимул ста-

вати кращим, докладати більше зусиль, щоб досягнути 

ще вищих результатів. Я щиро вдячна організаторам, 

спонсорам, адміністрації за цю можливість для моєї ди-

тини. Хочу побажати гімназії творчих успіхів, перемог 

та нових звершень. 

                           Галина Урбановська, мама Михайла       

                                       Урбановського, учня 3 В класу 

    

    Час мого відпочинку в «Артеці» – це 

краще,  на що можна було  сподіватися 

за усі  канікули. Чесно кажучи, ніколи 

не думала, що за такий короткий час 

зовсім незнайомі  мені люди зможуть 

стати  другою сім'єю. Я, напевно, ніко-

ли ще так не сумувала за канікулами, 

як зараз. Так  хочеться повернути ці 

дні, а поки буду жити спогадами  про  

щасливі моменти  та позитивні емоції, 

які отримала в Буковелі.  

   Дякую всім організаторам цієї поїзд-

ки! Це було незабутньо! 

Пасаман Каміла,  

учениця 7 А класу 

    За весь час, проведений в «Артеці»,  ні разу не 

хотілось додому, адже в таборі дійсно все продумано до 

дрібниць, щоб дітям було цікаво,  весело та захоплюю-

че. Надзвичайна атмосфера, коли враховувались поба-

жання усіх, але й правила були для всіх одні, ніяких ви-

нятків. Будувались відносини насамперед на повазі 

один до одного.  

     Обслуговування, харчування, умови проживання  – 

усе на найвищому рівні, по-справжньому європейський 

відпочинок! Дякую! 

                                   Козлова Софія, учениця 7 А класу 

 

Карпатські гори в сизому тумані 

Ховають ясне сонце за собою. 

Осінні подихи десь чуються останні, 

Хоча повітря пахне як весною. 

З гарячим серцем і вогнем в очах 

Стояли під артеківським порогом. 

Палке бажання і відчутний страх 

Тримали нас  усю дорогу. 

Але сміливі страху не відчувають. 

Ми всі щасливі, що потрапили сюди. 

Так  щиро ось вожаті нас вітають 

Ми руку подаємо  їй – веди. 

Ми всі тепер артеківська родина, 

Веселих днів нам цих ніколи не забу-

ти. 

І кожна дорога нам тут хвилина  

Бо скоро може все уже минути. 

Нам залишилось зовсім небагато, 

Додому треба скоро повертатись, 

Та довго будемо  ми пам'ятати, 

Як щиро тут усі ми усміхались. 

Це мій останній рік уже в «Артеці», 

Сюди у спогадах лиш зможу я верта-

тись, 

Але назавжди буде він у мене в серці, 

Бо вірних друзів  він мені зміг  дати! 

Пасаман Каміла,  

учениця 7 А класу 
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    Київ - серце України 

     Учні 5-А класу  здійснили подорож до столиці України - велич-

ного міста Києва.   Поїздка з класом - це не тільки захоплюючі при-

годи, а й можливість ще більше здружитися, пізнати багато нового. 

Гостинний Київ зустрів нас сонцем та ранковою прохолодою. Пер-

ша зупинка в маршруті - Межигір'я. Враження від побаченого важ-

ко передати. Якщо до гірської долини додати Дніпрові хвилі і щед-

ро приправити їх яскравою природою, народиться надзвичай-

на  краса. Добре, що сьогодні насолоджуватись цими краєвидами 

може кожен. Наступною зупинкою нашого маршруту була Києво-

Могилянська академія. На тлі осіннього неба височить пам'ятник 

українському філософу Г.Сковороді. Золотом сяє напис "Світ ло-

вив мене, та не спіймав".    

 Все яс-

кравішим по-

ставав перед 

нами Київ: 

Контрактова 

площа вразила 

своєю елегант-

ністю, 

Андріївський 

узвіз дихав 

старовиною, 

Михайлівсь-

кий собор ве-

лично кликав 

дзвонами до 

себе.  На Михалівській площі нас зустріли Андрій Первозваний, 

княгиня Ольга, Мефодій та Кирило. Поряд велично височів 

Софійський собор. Хрещатик запам'ятався теплими бризками фон-

танів та величною стелою Незалежності. Через Європейську площу 

ми помандрували до Будинку уряду, по дорозі погляд хлопців при-

кипів до   стадіону «Динамо» В.Лобановського.  

    В променях призахідного сонця піднімаються до неба Золоті 

ворота. Стоячи зверху, нехай навіть вже тільки на мурах цієї тися-

чолітньої пам„ятки, відчуваєш себе справжнім українцем і дякуєш 

усім поколінням предків, які зуміли зберегти цю велич для нас. 

Одне з завдань, яке ми перед собою ставили, їдучи до Києва: поба-

чити  університети столиці, в яких мріємо вчитися. Саюк Олек-

сандра гордо позувала біля Києво-Могилянської академії, 

біля  Київського національного університету імені Тараса Шевчен-

ка Аня Плєшкова зняла відео для участі в конкурсі. Катя Громік, 

яка давно мріє стати лікарем, сфотографувалася біля одного з кор-

пусів Національного медичного університету імені О.Богомольця. 

   Метою нашої подорожі найперше було реалізувати проект 

"Пізнай столицю". Мар'яна Ластовиря, учениця нашого класу, під 

час екскурсії зібрала матеріал для участі в конкурсі «Я - жур-

наліст». 

Кожен із нас відкрив столицю по-новому. Дякуємо організаторам - 

класному керівнику Зої Василівні  та батькам за чудову екскурсію! 

                            Анна Плєшкова, учнівський редактор газети  

    Екскурсія до Карпат 

   Учні 7-А, 7-Б та 6-А класу в теплі вересневі 

дні здійснили подорож до найяскравіших та 

найцікавіших куточків України. 

У перший екскурсійний день усіх вразило 

красою місто Коломия Івано-Франківської 

області. Там ми відвідали музей «Писанка», 

де  дізналися про всі секрети цього древнього 

мистецтва, адже у Коломиї єдиний у світі 

музей писанкового розпису. Експозиція му-

зею налічує понад 12000 писанок із різних 

регіонів України. 

  На наступний день Карпати зустріли гімна-

зистів незвичайними краєвидами гори Писа-

ний камінь. Зі скель нам відкрилась велична 

панорама гірських хребтів і вершин. 

Подорож продовжили старовинним містом 

Чернівці. Давня архітектура та гарненькі ву-

зенькі вулички ніби перенесли нас у часи, 

коли українська державність будувалась, ко-

ли формувалось українське суспільство зі 

своєю неповторною культурою. Найбільше 

вразив нас, гімназистів, Чернівецький універ-

ситет імені Ю.Федьковича. Зовні та зсереди-

ни він ніби палац австрійських імператорів. 

Такий красивий, багатий, величний... 

    Це була незабутня подорож у колі вірних 

друзів, яка допомогла ще більше пізнати 

українську історію та її красу. 

Дякуємо класним керівникам Наталії Ана-

толіївні та Оксані Василівні, а також Ірині 

Петрівні Ліпич за організацію та підтримку. 

Ми Вас любимо!!! 

         Соломія Купрійчук, Станіслав Воробей, 

Ігор Козлов та всі екскурсанти 7-А, 7-Б та 6-А 

класів.  
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    Наші випускники 

   “Гімназист плюс”           11 

Мить, зупинись… 

 
    Гімназія  пишається 

своїми випускниками, 

вони  - наша гордість, 

наше продовження як 

успішного творчого ко-

лективу, який завжди 

прагнув  відкривати нові  

горизонти незвіданого, 

наповнювати себе світ-

лом духовності, розви-

ватися та не переставати 

мріяти. 

       Цікавим відкриттям для всіх гімназистів була 

зустріч з випускницею 2010 року Арутюнян Кари-

ною, фотохудожником, яка нагороджена Золотою 

медаллю за перемогу у Міжнародному конкурсі фо-

тографів. Вражає, що персональні виставки робіт на-

шої Карини мають успіх у Києві, Львові, Тернополі, 

Луцьку. Вже сьогодні юну мисткиню запрошують до 

Спілки фотохудожників України. 

Карина розповіла про свій шлях до мрії, поділилася 

своїми секретами успіху.       

      Зустріч з випускницею, організована вчителями 

кафедри суспільних наук була для багатьох гімназис-

тів відкриттям нових можливостей для розвитку вла-

сних талантів. Всі присутні із захопленням відкрива-

ли для себе дивовижний світ митця.      У творчих 

проектах Карини «Уривки часу», «Забуті об‟єкти», 

«Краєвиди Ковеля» стільки світла, тепла і любові. 

Карина вміє бачити у простих, звичайних речах ве-

лике і вічне, їй вдається зупинити мить, сповнену 

краси і досконалості. 

     

    Гімназія пишається тобою, 

Карино! Бажаємо нових успішних проектів і цікавих 

ідей на шляху до мрії! 

  

Велимчаниця Н.Ю., вчитель зарубіжної  літератури  

Абсолютний чемпіон України 
    

    На Свято презентації талантів учнів 1-А 

класу був запрошений випускник гімназії 

2011 року, який є абсолютним чемпіоном 

Європи з веслування у двійці-каное Вандюк 

Юрій. Зараз він готується до літніх Олімпій-

ських ігор, налаштований на перемогу, саме 

цього Юрій побажав новоспеченим гімнази-

стам та присутнім батькам, учителям.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

  Чемпіон демонстрував свої нагороди та з 

жартами відповідав на запитання, учні захо-

плено фотографувалися з Юрієм та його ме-

далями, а потім він залишив щасливим гім-

назистам у їх-

ніх щоденни-

ках побажання 

стати успіш-

ними людьми. 

Вандюк Ю. 

наголосив, що досягати 

успіху він навчився в 

гімназії та на веслува-

льній станції, тому закликав усіх дітей роз-

вивати свої таланти.  

Випускник завітав в гості не з порожніми 

руками, він подарував гімназистам волейбо-

льний м‟яч з особистим підписом і наголо-

сив на активному проведенні вільного часу, 

бо тільки так можна бути здоровим та успі-

шним. 

           

   Барановська Л.Л., заступник            

                          директора з НМР 
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    Творча майстерня 

Осінь — чарівниця 
   

З нетерпінням чекаю настання осені. 

Повітря поволі охолоджується. Дере-

ва, наче модниці, відчувають цю про-

холоду, тому вбираються у прекрасні 

золотисті сукні. Вони вражають пере-

хожих своєю красою. Сьогодні я по-

мандрую в гості до лісу. Першою ме-

не зустрічає вузенька стежечка, яка 

веде до велетенських дубів. Але що 

це? Раптом під ногами відчуваю ша-

рудіння. Може, це мишка? Пильно 

придивившись, я помітила маленьку 

ящірку, яка поспішала в нірку. 

   Іду далі, насолоджуюсь красою лісу. 

Під  ногами шарудить тепле, багряне 

листячко, з-поміж якого кокетливо ви-

зирають маленькі грибочки. 

   Яка ж вона прекрасна, золотокоса 

панна Осінь! 

Наумчик Наталя,  

учениця 2-А класу  

    Наталія Наумчик, учениця 2-А класу, дів-

чинка творча, креативна, всебічно розвинена. 

Переможець багатьох конкурсів, олімпіад. 

Ми поспілкувалися з Наталкою і дізнались 

про неї  багато цікавого.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 - Привіт, Наталю! Насамперед, дякуємо за 

можливість поспілкуватися з тобою! Знаємо, 

що ти дуже зайнята особистість, чим саме 

захоплюєшся? 

- Я захоплююся різними видами мистецтва,  

дуже люблю творити, працюю в програмі   

“Photoshop”, обожнюю фотографувати при-

роду. Найбільше - осінь та зиму. До речі, не-

щодавно написала й  вірш про зиму. 

- Ти, очевидно, після школи відвідуєш гурт-

ки? 

- Я відвідувала курси англійської та польсь-

кої мов, зараз  серйозно займаюся плаванням.  

- Маєш успіхи? 

- Так, вже була на змаганнях у Вараші, а не-

забаром їду до Луцька.  

- Нехай щастить, успіхів у творчості, дякую 

за інтерв‟ю! 

-  І Вам дякую! 

       Григорович Юля, кореспондент газети 

   “Гімназист плюс”  
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