
1  

 

Як швидко лине час у школі, коли дні наповнені креативними справами, 
успішними проектами, творчими ідеями. Так і в нас, у гімназії, пролетів цей навчаль-
ний рік. І ось ми знову на шкільній лінійці.  

Сьогодні модно на Останній дзвоник проводити квести, забави, розваги. Та 
наша гімназійна родина відчуває себе комфортно у дружному колі, коли всі разом, 
плече в плече: діти-батьки-вчителі. Ось це коло стає все щільнішим: це сонечко ки-
нуло жменю літа у двір, і ми, гімназисти, робимо крок вперед, потім ще і ще, і кожен, 
напевно, бачить у цьому якийсь символічний знак - ми єдині в усьому: у прагненні 
здобути кращі знання, бути гідними громадянами своєї держави, побороти будь-які 
труднощі та перешкоди на шляху до успіху. 

       Урочисту лінійку відкриває наш директор Олена Іванівна. Вона вітає при-
сутніх та запрошує випускників гімназії разом з бать-
ками на останню шкільну лінійку.  
   Знаменна група у складі Яновець Діани, Касьян Маргарити, Приступчук Олесі, Кравчи-
ка Нікіти, Мірчук Ольги, Грабовця Євгена вносять Державний Прапор України та прапор 
гімназії. Лунає  Державний Гімн, подвір’я наповнюється 
стоголоссям гім- 

назистів, їх батьків, учителів. 
Право покласти квіти до 
підніжжя меморіалу Слави 
надається наймолодшим гім-
назистам-соколятам: Захару 
Лазарєву, Софії Герасименко, 
Владиславу Федорову, Марії 
Артишук, Владиславу Іва-
новському, Ользі Шайкіній та заступнику президента гімназії, 

голові Всеукраїнської організації лідерів Антоніні Корензі. 
    Олена Іванівна особливі слова привітання адресує випускникам, які покидають стіни 
рідної гімназії. Бажає їм впевненості у власних силах, прагнень до нових звершень, 

успішно скласти ЗНО, стати студентами омріяних закладів вищої освіти. Та, найголовніше, поважати 
своїх батькам, бути гідними тих, хто відстоює мир та волю України. Слова вдячності та поваги вислов-
лює педагогам, завдяки натхненній праці та професіоналізму яких гімназія увійшла в 10 найкращих за-
кладів Волині.  
     Свято останнього дзвоника – це свято врожаю успіхів педагогів та гімназистів в олімпіадах, конкур-
сах, турнірах, міжнародних проектах. Тож на зіркову доріжку  запрошують олімпійську команду учнів та 
педагогів, які принесли славу гімназії.   
      З добрими настановами звернувся до випускників Ростислав Богданович 
Дідух, благословивши їх у доросле життя.  

    Особливо теплим та щемливим було вітальне слово класного керівника 7-Б 
класу Світлани Миколаївни Ільюх, адже з Тамарою Іванівною Душенко (класний керівник 7-А 
класу) пам’ятають дітей такими, якими вони прийшли 7 років тому в гімназію. Разом з учнями 
вони щодня раділи успіхам та засмучувались через невдачі, вели по нелегкому шляху до цього 
випуску. Тому сьогодні, як рідні мами, бажають у різних життєвих ситуаціях завжди залишати-
ся на висоті, ніколи на втрачати віри, пам’ятати добро, вміти прощати.    

   Всіх присутніх захоплює останній шкільний вальс, який щиро, трепетно та впевнено танцюють наші випускники. 

Щасливої долі вам, дорогі наші учні! 

Редакція газети 
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   Ось і пролунав останній дзвоник 2017-2018 н.р. для всіх гімназистів, та запа-
м’ятається він назавжди насамперед нашим випускникам, учням 5-х та 7-х кла-
сів, які покидають рідні  стіни школи та йдуть своєю, вже самостійною стежи-
ною в  доросле життя. Кожен з них залишає в гімназії частинку  свого серця, 
адже тут він провів кращі роки дитинства, тут зустрів справжніх друзів, тут його 
навчили  розуміти, що таке  честь, совість, доброта, милосердя, істина.   Тож 
слово Вам, наші дорогі випускники. 

    Я дуже вдячний своїм батькам, що підтри-
мували в будь-яку скрутну хвилину. Саме 
ваша безмежна любов змушувала мене не 
зупинятися на досягнутому, а завжди кроку-
вати назустріч своїм 
мріям. Також хочу 
подякувати колекти-
ву гімназії, що безпе-
рервно спонукав до 
навчання та самовдо-
сконалення.  Уроки з 
вами, дорогі вчителі, 
завжди були цікави-
ми та корисними для 
мене.  По краплинці 
збираючи зерна наук, 
я вбирав у себе ще й 
зерна мудрості, які ви 
щедро роздавали 
нам. Дякую Вам за все, дорогі вчителі. 

Випускник гімназії Богдан Сомчинський ,  

учень 7-А класу 

    Я  дуже рада, що в 
свій час перейшла в 
гімназію,  адже вчи-
телі тут надихають 
тебе  працювати, ру-
хатись вперед, дося-
гати нових вершин. 
Зокрема хочу подяку-
вати вчителю англій-
ської мови Гарбуз Ві-
кторії Ростиславівні, 

яка за ці 5 років провела  багато різних кон-
курсів, проектів, постійно зацікавлювала но-
вими ідеями, які спонукали мене вивчати ан-
глійську мову.   Особливо запам’ятались пі-
знавальні поїздки за кордон.  Незабутньою 
була подорож до Анталії в європейському 
проекті eTwinning.  

  У гімназії вчитись  цікаво,  весело, хоч і не-
легко, тому всім раджу не боятись і обов’яз-
ково реалізовувати свої задуми та втілювати 
мрії в життя. 

Випускниця гімназії, 

 учениця 5-А класу Яна Сачук 

     Шановні вчителі, маю 
хорошу нагоду подякувати 
Вам за невтомну працю, за 
ваші важкі будні, коли  ви  
виховували нас і вчили жи-
ти в цьому непростому світі. 
Олено Іванівно, Тамаро Іва-
нівно, Людмило Леонідівно, 
Наталіє Григорівно і всі-всі 
вчителі, кому ми завдавали 
своєю поведінкою прикро-
щів та болю! Ви завжди про-
бачали нам помилки, нашу 

зухвалість і  легковажність, вчили бути справжні-
ми: добрими, щирими і чесними.  

   Відтепер ми стає-
мо дорослими 
людьми і тому обі-
цяємо надалі бути 
Вашою гордістю.   
Дякуємо вам без-
межно і любимо 
всім серцем.  

 

Випускниця  гімназії Анна Сашко  

та гімназисти 7-А класу 

    Гімназія—це справжній дарунок 
долі, адже тут тебе люблять, бере-
жуть,  виховують, готують до жит-
тя. А ще саме тут  вчишся знаходи-
ти справжніх  друзів. Дякую тобі, 
Гімназіє, що подарувала їх мені.   

Любі мої однокласники, таких, як 
ви, на світі більше немає і ніколи 
не буде! Ви моя   надійна допомога 
і підтримка. Ви — моя совість і ви—

моя душа! Дякую вам за те, що в скрутні хвилини 
ви завжди  були поруч. За ці 7 років ви неоднора-
зово доводили, що ви  - справжні друзі. Дякую 
вам за це і впевнена: наша дружба буде вічна! 

Випускниця гімназії,  кореспондент газети 
“Гімназист плюс”,учениця 7-А класу  

Христина Глущук 
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    Б А З О В У  О С В І Т У  О Т Р И М А Н О !  

   9 червня відбулися урочистості з нагоди вручення свідоцтв про базову загальну середню освіту 
учням 5-А та 5-Б класів. Перша державна підсумкова атестація 
завершена, як результат цього непростого випробування – доку-
мент: свідоцтво про закінчення базової середньої освіти.  
   Розділити свято юності і краси, дружби і вірності разом з діть-
ми прийшли їх батьки, бабусі й дідусі, а також вчителі. 
   Для зачитання наказу «Про здобуття базової загальної серед-
ньої освіти»  директор Олена Іванівна запросила заступника з 
НВР  Любов Миколаївну Комашко. Були вручені свідоцтва з від-
знакою Ковальчук Дарії, Стасюку Іллі, Тусь Інні, Шевчук Анні, 
Сиротюк Каріні, а також всім випускникам-гімназистам. Щирі 
вітання пролунали від заступника директора з НМР Людмили Ба-
рановської, яка зауважила, що гімназисти-випускники 5-А та 5-Б 

класів є активними переможцями інтелектуальних змагань, конкурсів та міжнародних проектів.  
      Олена Іванівна з глибокою вдячністю відзначила батьків, які стали опорою у розбудові освіт-
нього простору гімназії та вручила іменні Подяки Тусю Івану Гавриловичу, Сеник Наталії Андріїв-
ні, Пархомчук Тетяні Олександрівні, Цюп’яшук Руслані Миколаївні, Корензі Діні Вікторівні та Ко-
вальчук Наталії Леонідівні.  
   До слова були запрошені випускники, які подякували вчителям за самовіддану працю, батькам за 
розуміння та підтримку. Приємним сюрпризом для присутніх стали музичні творчі виступи наших 
гімназистів: пісня «Вчительська доля» у виконанні вокального гурту «Глорія», соната для фортепі-
ано Й. Гайдна у виконанні Пархомчук Марії. «Вальс квітів» П. І. Чайковського виконали Сиротюк 
Каріна та Цюп’яшук Максим, а пісню-присвяту батькам зворушливо подарувала Ковальчук Дари-
на. 

Соломія Купрійчук, редактор газети 
 

С В Я Т О  П О Д Я К И  В  Г І М Н А З І Ї   

  Надзвичайно плідним та щедрим на здобутки був цей 
навчальний рік. Гімназисти вибороли 16 призових наго-
род на обласних предметних олімпіадах, турнірах, кон-
курсах, 5 учнів посіли призові місця на обласному кон-
курсі-захисті наукових робіт, Яновець Діана стала пере-
можцем всеукраїнського рівня. За результатами олімпі-
ад, турнірів, конкурсів було визначено найкращих учнів 
у номінаціях «Інтелектуал року», ним став учень 6-Б 
класу Косенков Дмитро, звання «Інтелектуал-юніор ро-
ку» виборов учень 2-В класу Урбановський Михайло. 
Загалом гімназисти отримали 403 сертифікати різних 
рівнів (золотий, срібний, учасник) за участь у міжнаро-
дних та всеукраїнських інтелектуальних змаганнях «Кенгуру», «Левеня», «Лелека», «Бобер», 
«Колосок», «Соняшник», «Геліантус». Уже стало традицією нагороджувати у кінці травня на Святі 
подяки родини обдарованих учнів, які зробили великий внесок в інтелектуальний, творчий, соціа-
льно-спортивний розвиток нашої гімназії. З приємністю отримували Подяки гімназисти разом з 
батьками та вчителями, адже тільки в такому тандемі можна здобути успіх.  

Людмила Барановська, заступник директора з НМР 
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        Майбутнє нації, як відомо, визначають найталановитіші її предста-
вники. Нинішнього року завдяки наполегливій співпраці з досвідчени-
ми педагогами знову на весь голос заявили про себе учні області на 
всеукраїнських предметних олімпіадах, турнірах, конкурсах-захистах, 
спортивних змаганнях, творчих конкурсах. 

           14 травня 2018 року в приміщенні сесійної зали Волинської обла-
сної ради відбулося обласне свято «Творча обдарованість», де предста-
вники влади найвищими нагородами відзначали обдарованих учнів, які 
стали переможцями Всеукраїнських олімпіад, конкурсів, турнірів, зма-
гань, фестивалів у 2017 – 2018 навчальному році, та їх наставників. 

         Привітати обдарованих дітей Волині та педагогів завітали: голова Волинської облдержадміністрації Олек-
сандр Савченко, заступник голови Волинської облдержадміністрації Світлана Мишковець, заступник голови Волинсь-
кої обласної ради Роман Карпюк, народний депутат України Ірина Констанкевич, начальник управління освіти, науки 
та молоді Волинської облдержадміністрації Людмила 
Плахотна, ректор Волинського інституту післядипло-
мної педагогічної освіти Петро Олешко. Вони подя-
кували учням і педагогічним працівникам за плідну 
роботу та побажали подальших перемог, нових дослі-
джень і міцного здоров’я на благо нашої Волині та 
України. 

Двадцятьох учнів, які досягли високих результа-
тів на всеукраїнських олімпіадах, турнірах, конкур-
сах, змаганнях, Олександр Савченко нагородив одно-
разовими стипендіями Волинської облдержадмініст-
рації та дипломами, ще двадцятьом талановитим ді-
тям Роман Карпюк вручив одноразові стипендії Во-
линської обласної ради. 

Кращим учнем Волині – 2018 року визнано Кава-
ру Артема, учня 11 класу Луцької гімназії № 21 імені 
Михайла Кравчука, переможця Міжнародної олімпіа-
ди з наук про Землю (бронзова медаль), Всеукраїнсь-
кої олімпіади з географії (І місце); Всеукраїнського 
турніру юних географів (І місце), Всеукраїнського 
конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт МАН (ІІ місце в секції «Матеріалознавство»), національного етапу 
Міжнародного конкурсу «Інтел-Еко-Україна» (ІІІ місце), I етапу національного конкурсного відбору Міжнародної кон-
ференції юних дослідників «ICYS» (ІІІ місце).  

Яновець Діана, учениця КЗ «Ковельська міська гімназія імені Олени Пчілки», була нагороджена премією голови 
Волинської обласної ради за перемогу на наймасштабнішому інтелектуальному конкурсі України - Всеукраїнському 
конкурсі-захисті МАН. За результативну роботу з розвитку творчої обдарованості Вальчук Олені Іванівні, директору 
гімназії було вручено Почесну грамоту Управління освіти науки та молоді Волинської обласної державної адміністра-
ції та грошову винагороду.  

 За http://www.uon.voladm.gov.ua 

    Команда редакції газети вітає нашого першого учнівського редактора Діану Яновець   та  нашого директора Олену 
Іванівну з перемогою! Приєднуємося до усіх побажань і сподіваємось на нові досягнення й перемоги наших гімназис-

тів та їх наставників. 

 

Нагорода за наполегливу працю  
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Trip to Athens 
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We need to be smarter about 
smartphones  

As people of technology era, plenty of us 
can’t imagine ourselves without a 
smartphone in our hands. Is that good or 
bad? Nobody can tell exactly, but with all 
this “go green” environmental friendly 
movements within every minute we be-
come more and more aware of health issues 
our favorite gadgets cause. Because of it a 
lot of people argue on whether children should use their smartphones at school or not. 
To solve this problem, we need to investigate this topic from inside and pinpoint 
some pros and cons of using smartphones in general. 

We acknowledge the positive capabilities of smartphones. According to Studyclix.ie 
researches, 68% of young people use their smartphones to study. There are dozens of 
useful sources out there in worldwide web that make people of all ages reach the ac-
cess to any kind of information that might help develop themselves in different activi-
ties. Nowadays, we are lucky enough to have abilities to keep in touch with students 
from all over the world. Our smartphones make communication a thousand times 
easier as we can call or text our friends in any circumstances. It helps us learn about 
different cultures and just things work in different parts of the world. Despite all chal-
lenges we face during studying, we can easily understand any information. There are 
hundreds of apps to help us out when we don’t know a couple words in foreign lan-
guage, for example. Some apps like Memrise or Duolinguo make learning languages 
a lot easier. We strongly believe that it’s very important while studying. 

On the other side of a coin, there are some disadvantages. As we already mentioned, 
using smartphones can cause some health problems. When used incorrectly it can 
lead to eye strain or blurred vision, brain cell damaging, thumb arthritis, acne and 
headaches. These symptoms should send shivers down your spine! Maybe the time 
has come to realize that health is way more important than entertainment.We all have 
that one friend, who has their head stuck in their device. These days, more and more 
people become addicted to gadgets and this causes a lot of problems with socializa-
tion. A lot of teenagers prefer virtual reality to real life, they don’t notice any prob-
lems they are surrounded by. As a result, they can’t deal with difficulties of adult life 
when they grow up. Finally, as we are talking about school life, children easily can be 
disrupted in a class by their smartphones. Let’s be honest, it’s a lot more pleasing to 
scroll Instagram feed or tweet something interesting rather than listen to teacher. And 
this temptation can easily drag them down in their study achievements, their grades 

become lower and their knowledge is poor. 

To sum up, there are both pros and cons. We believe that smartphones are 
pretty important, but their use needs to be bordered while at school. We think 
there should be an app created that restricts children’s access to social media at 
school or every classroom should be provided with a big box marked 
“Smartphones are here”. So now the ball is in our court: let us collaborate to 
protect ourselves from the bad and be smarter about smartphones! 

This article is inspired by “We need to be smarter about smartphones” in Sun-
day Independent from May 27th 2018. This project is created by a group of 

students from 10th grade: Daryna Khlopuk, Inna Tus’, Anna Shevchuk and 
Oleksandr Serkov. 

Daryna Khlopuk, Inna Tus’, Anna Shevchuk and Oleksandr Serkov, 

students of  5 A form    

 

 

 
Trip to Antalya 

 
Students of Kovel City Gymnasium  
A. Zboichyk ( 2 A form), O. Senyk  
( 5 A form), Ya. Sachuk ( 5 A form ), 
A. Sachuk ( 6 A form), V. Garbuz ( 7 
A form) accompanied by V. R. Garbuz 
visited Turkish partner school accord-
ing to the eTwinning project “Shining 
Stars with Oscar”. Students were invit-
ed by honorary guests to the Oskar 
Awards Ceremony. This program in-
cluded meeting with Antalya and its 
famous places and acquaintance with 
students, school teachers and local gov-
ernment. Our pupils had a great chance 
to see historical and archeological mu-
seums of Antalya, saw scenic country-
sides, tryed delicious Turkish dishes, 
made a trip on ship by the Mediterrane-
an Sea, visited a Sandland where they 
tried to be a sculptors and made some 
hand made pyramids from sand, en-
joyed the marvelous waterfall which 
name is Kursunlu. Students from 
Ukraine talked with students from An-
talya in English, had opportunity to 
attend their lessons, lived in hospitable 
Turkish families. At school was also 
discussed of join project on eTwinning 
program between the “Kovel City 
Gimnasium named after Olena Pchil-
ka” and Antalya Akant Okkulari 
Schools. 

 
Anna Sachuk, student of 6 A form    

http://kovelgim.at.ua/news/we_need_to_be_smarter_about_smartphones/2018-06-18-920
http://kovelgim.at.ua/news/we_need_to_be_smarter_about_smartphones/2018-06-18-920
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   У кінці  травня відбулася підсумкова  конференція учнівського наукового товариства «Еврика», 
на яку були запрошені слухачі секцій та наукові керівники.  
      Адміністративний куратор товариства Барановська Л.Л. звітувала про результати обласних пре-
дметних турнірів (Демчук З. – ІІІ місце з математики; Косенков Д. – ІІ місце з історії України), ре-

зультати обласного конкурсу-захисту наукових робіт 
( Яновець Д. – І місце з англійської мови та Купрій-
чук С. – І місце з німецької мови, Касьян М. – ІІ місце 
з української мови, Коссак А. – ІІІ місце з інформа-
ційних технологій, Пасаман К. – ІІІ місце з зарубіж-
ної літ-ри). Присутні радо вітали переможця Всеукра-
їнського рівня – Яновець Діану та наукового кері-
вника Вальчук О.І. Кожен науковий керівник сек-
ції ( Приймак М.В., Жигаревич О.В., Купрійчук П.Т., 
Слепко О.В., Велимчаниця Н.Ю., Вальчук О.І, Гарбуз 
В.Р., Барановська Л.Л.) звітував про досягнення та 
вказував, 
на що слід 
звернути 
увагу при 

плануванні роботи на наступний навчальний рік.     
        До слова була запрошена Касьян Маргарита, учени-
ця 7-А класу, яка поділилася досвідом з молодшими слу-
хачами і вказала, з якими труднощами зіткнулася.  
    Президент  учнівського наукового товариства 
«Еврика» Яновець Діана, учениця 7-А кл., розповіла 

присутнім 
про шлях 
до пере-
моги та 
секрети свого успіху, а також внесла цікаві пропози-
ції щодо організації роботи над науковими дослі-
дженнями.  
   
Найбільше цьогоріч  навчально-дослідницьких робіт 
підготували учні 5-А класу з англійської мови під 

керівництвом Вальчук О.І. та Гарбуз В.Р. Ціка-
вою та практичною виявилася зустріч з науков-
цем І.Фаріон з університету «Львівська політех-
ніка».  

  
Заступник директора гімназії з НМР 

 Барановська Л.Л 
 

 

Підсумкова конференція 
 учнівського наукового  
товариства «Еврика» 
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 “Гімназійні соловейки” 
У рамках декади предметів художньо-естетичного циклу 18 травня 
у гімназії відбувся конкурс дитячого сольного співу «Гімназійні 
соловейки - 2018», у якому взяли участь юні аматори сцени - учні 
1-2 класів. Кожен із них приніс у своєму серці неоціненний скарб 
– любов до пісні, до прекрасного. А ще - доброзичливість у серці, 
бажання творити. Конкурсний спів -- це хвилюючі миті вболівання 
за друзів, миті радості і насолоди. Для декого сольний виступ на 
гімназійній сцені став дебютом, дехто вже не вперше з успіхом 
демонстрував свої вокальні здібності… Але всі учасники створили 
на сцені справжній пісенний дивосвіт. Репертуар вирізнявся роз-
маїттям тематики і настрою - це і пісні про Україну, про нашу іс-
торію, про маму, про дитинство… 
За однстайним рішенням журі почесним гран-прі конкурсу нагоро-
джено ученицю 1-В класу Цимбал Вікторію, яка блискуче викона-
ла пісню Джамали «1944» англійською мовою. Володарями 1-х 
місць стали: гімназистка 2-Б класу Гага Марія, Потейчук Вікторія 
(2-А клас) Війтик Марія (2-В клас). Другі місця розділили між со-
бою Сахарчук Анна та Василевська Анастасія (2-А клас). Треті 
призові місця дістались Гайдай Камілі (2-В клас), Кисляк Владиславі (1-А клас) і солісту-дебютанту Скидиненку Олек-
сандру (1-В клас). 
 

Декада естетичного виховання 
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                  Шкільна служба порозуміння 

В рамках проекту «Розвиток шкільних служб порозуміння в рамках 
Мережі правового розвитку», 20 червня в м. Києві наша енергійна 
позитивна служба порозуміння «FirSTep», брала участь у міжрегіо-
нальному форумі практик шкільної медіації та була учасником кон-

курсу на кращу шкільну службу порозуміння.  

      Змагалися школи з Херсонської, Харківської, Вінницької облас-
тей. Кожна команда презентувала виступ про те, що таке мідіація і 

навіщо ШСП також показувала коротке інсценування процедури ме-
діації та проводили унікальну вправу – руханку, яка мала на меті 

створити дружнє середовище у класі. За оцінкую журі ми виборили 
ІІ почесне місце «Краща шкільна служба порозуміння – 2018 року» і 

сертифікат на суму 1500 грн.  

 

Вітаємо наших 
учнів-медіаторів: 
Аню Суріну, Дми-
тра Косенкова, 
Аню Літвінчук, 
Аню Сачук, Ан-
желіку Філик та 

кординатора 
Кондрацьку Оле-
ксандру. Ви мо-

лодці!!!!  

Вітаємо з перемогою!!! 
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День вишиванки 

Всесвітній День вишиванки відзначається щороку у третій четвер травня. 
Вперше День вишиванки запропонувала відзначати одна зі студенток Чернівецького національного 

університету у 2006 році. Її надихнув знайомий, який постійно носив вишиванку. Того року у вишиванки 
вдяглися кілька студентів та викладачів Чернівецького університету, тепер це свято набуло міжнарод-
них масштабів. 

Сьогодні масштаби поширення традиції носити вишиванку вражають. Наші гімназисти  запропону-
вали своє розмаїття вишиванок, надзвичайно приємно, що акція “Вдягни вишиванку” є абсолютно доб-
ровільною та ініційована самими учнями. 
 
Ми поцікавилися в гімназистів, чому вони одягають вишиванку. Пропонуємо вам відповіді:  

 Вишиванка– це мій індентифікаційний код (Анжеліка Філик, учениця 6-А класу), 

 Вишиванка—це завжди святково  і модно (Божена Козак, учениця 2-В класу), 

 Вишиванка—це стильно та красиво (Вікторія Потейчук, учениця 2-А класу), 

 Вишиванка— це рідна ненька, її теплі руки, ніжне серце, добра душа (Софійка Приступчук, учениця 
1-Б класу), 

 Вишиванка—це модно і завжди актуально (Оля Остапук, учениця 4-А класу), 

 Вишиванка—це символ моєї країни, а я не соромлюся бути українцем, я горджуся цим (Михайло 
Федунь, учень 4-А класу). 

 Вишиванка—це зручно, модно і красиво. Мені подобається вдягати вишиванку (Сергій Сухий, учень 
4-А класу). 

    

3-Б клас     

2-А клас     6-Б клас     

4-А клас     

https://24tv.ua/yak_nosili_ukrayintsi_vishivanki_u_davninu_osoblivosti_ta_povirya_n687520
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    Наші родини 

Рушник - символ любові та родини 

Тримаю вишиті старенькі рушники. 

Давно забуті, горнуться до мене. 

Заполонили світ нейлони та шовки… 

Кому потрібні вишиті ромени? 

15 травня в актовій залі Ковельської міської гімназії ім. Олени Пчілки на 
святі «Рушник – символ любові та родини» учні 2 – А класу зустрічали з 

короваєм дорогих гостей - своїх батьків, дідусів та бабусь. Усі присутні мали можливість довідатись про історію ство-
рення родинних оберегів. Споконвіків наші предки від покоління до покоління передавали рушник, який пройшов крізь 
віки й нині символізує чистоту почуттів, глибину безмежної любові до родини, до отчого краю. 

Актова зала була прикрашена рушниками з найрізноманітнішими орнаментами , вишитими неньками, бабусями й на-
віть прабабусями учнів 2-А класу. На щастя, родини свято бережуть пам’ять про своїх пращурів і вірять в те, що саме 
рушник-оберіг захищає їх від лиха. У народі кажуть: «Де сяє вишиття, там злагода й добре життя». Чак Оксана Петрів-
на (класний керівник 2 - А класу) презентувала оберіг своїх учнів - рушник, на якому вишиті імена та прізвища дітей. 

У кінці родинного свята діти пригощали своїх рідних справжнім українським короваєм, який спекла Марія Романівна – 
бабуся Анастасії Костючик. 

                              Тетяна Чак, учениця 2-А класу 

    “Гімназист плюс”         11 

Хорошою традицією нашої школи є об’єднувати родини у велику гімназійну сім’ю. Ці зустрічі 
завжди наповнені теплом материнської ласки та батьківської мудрості. Під час таких заходів можна 
не тільки поспілкуватись, а й знайти  нових друзів за інтересами. Так найчастіше відбувається, коли 
проводимо  родинні свята, присвячені нашому українським оберегам.  

У травні  цього року дві гімназійні родини 1-Б та 2-А класів зібрались саме з такої нагоди. 

Обереги в нашому житті 

    26 квітня у 1-Б класі відбувся інтегрований захід «Обереги в нашому житті» із майстер-класом  
“Виготовлення оберега”. Гімназисти показали свою любов, шану, повагу до стародавніх символів 
наших предків, коли з гордістю демонстрували обереги, принесені з дому.  Цікавими були історії 

Софійки Приступчук та Сашка Поліщука про ляльки-мотанки, 
які є оберегами їхніх сімей. Учні підготували  цікаві розповіді 
про  українські звичаї, що  свідчить про їх небайдуже став-
лення до традицій і духовних надбань свого народу. Класний 
керівник Людмила Гнатівна підготувала цікаві квести, ребуси 
та загадки, що активувало  дітей до самостійного  творчого 
пошуку.  

Родзинкою заходу стало виготовлення оберега - підкови, що 
є символом нашого міста.  

                            Анастасія Глущук, власний кореспондент 



12  

   “Гімназист плюс”     12 

    Творча майстерня 

«Її Величність –Скрипка!» 

 
Подаруй мені, доле, смичок, 

 
Я на скрипці-любові зіграю. 
Простелю з оксамиту річок 

 
Мелодійну стежину до раю. 

 
    
 
 

14 квітня в актовій залі гімназії у рамках тижня предметів 
художньо-естетичного циклу відбувся сольний концерт гімнази-
стки 5-А класу, учениці школи мистецтв Сиротюк Каріни. 

 
Скрипка… Який це прекрасний і який непокірний і важкий 

інструмент! Вона підкорюється тільки вмілим рукам, а для того, 
щоб навчитись водити смичком по струнах скрипки, потрібен 
час і терпіння. А ще довгі роки впертої сумлінної праці. Резуль-
татом такої сумлінної праці дівчини, яка віддала себе у полон 
цариці музики, стали численні перемоги у різноманітних конку-
рсах, фестивалях, участь у творчих вечорах, концертах. Ось і 
нині скрипка в руках Каріни то сміялась, то плакала, озиваю-
чись мелодіями шедеврів світового музичного мистецтва. 

 
Шанувальники скрипкової музики мали унікальну нагоду 

послухати музичні твори, короновані вічністю. Серед них – 
«Легенда» Г. Венявського, «Скерцо» Р. Глієра, «Роздуми» із 
опери «Таїс» П. Массне, «Чабарашка» С. Людкевича. По-
особливому трепетно прозвучала музика Дж. Вільєма «Список 
Шиндлера» до однойменного кінофільму режисера Стівена Сті-
лберга, сюжет якого пов’язаний із історією тисяч врятованих 
євреїв у роки 2-ї світової війни. Оригінальний твір «Веселі сми-
чки» гімназистка присвятила своїй мамі, яка теж була присутня 
у залі. На завершення сольного концерту юна аматорка сцени у 
творчому тандемі із Максимом Цюп’яшуком (5-Б клас) подару-
вали присутнім «Вальс квітів» із балету П. Чайковського 
«Лускунчик». Щирі слова вдячності лунали на адресу викладача 
по класу скрипки Ковельської школи мистецтв Завірюхи О.Б. та 
акампаніатора Ярмольської А.В. 

 
Сольний концерт Сиротюк Каріни став початком гімназій-

ного проекту «Гімназист: грані обдарованості», який дозволить 
доторкнутись до яскравого світу неповторних, оригінальних, 
мудрих, талановитих –тих, які плекають діадему високого імі-
джу Ковельської міської гімназії імені Олени Пчілки. 

 
Олена Сметюх, вчитель  музичного мистецтва 

Пейзажна  
замальовка 

Чарівниця весна 

 

 

 

 

 

Прилинула в  моє рідне місто 
весна. Почала все до ладу приво-
дити. 

 Усіх пташок своїми крильми 
скликає, звірів пробуджує. Квіто-
чкам наказує розцвітати, бджіл-
кам-трудівницям прокидатись.      

Метеликам весна розфарбовує 
крильця пензликом зеленим.  

Моє місто від її подиху враз 
прокидається. Усе довкола перет-
ворюється на казковий сад.  

Весна – це пора життя й кра-
си. Вона творить чудеса. 

Мойсюк Крістіна,  

учениця 1-А класу 

«Дивовижний світ квілінгу»  
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