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З Днем народження, рідна газето! 
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      29 жовтня 1999 року  вийшов перший номер газети «Гімназист». На 

той час  Ковельській міській гімназії було лише неповних 2 роки.  

  Сьогодні маємо поважний вік—22, а у нашої газети ювілей—20-річчя! 

Ми пройшли довгий шлях: від  чорно-білої шпальти до 

Всеукраїнського  шкільного медіавидання — гордості не 

тільки нашого закладу, а й освітнього простору міста та 

області. 2019 рік став не тільки ювілейним у житті газети, 

цьогоріч ми стали лауреатами  ХХІІ Міжнародного конку-

рсу шкільних медіа та отримали відзнаку Всеукраїнського 

рівня.  

       Першу команду “Гімназиста” у 1999 році  очолила 

вчитель української мови Наришева Алла Василівна. Зго-

дом редакторами були Наталія Григорівна Подкуйко, учитель зарубіжної літератури,  Оксана Семе-

нівна Комашко та Зоя Василівна Приступчук, учителі української мови. Команди учнівських редак-

торів, звичайно, змінювались частіше: як правило, це були старшокласники, хоча з часом навіть уч-

ні молодших класів почали активно долучатися до творення медійного простору гімназії. Сьогодні 

хочемо привітати всіх, хто протягом  довгого й нелегкого шляху працював над газетою, хто вкладав 

свій  талант, душу і серце в кожну статтю, колонку, рубрику,  хто брав інтерв'ю, робив світлини, ко-

ректував тексти і хто  сьогодні працює вже в оновленому 

“Гімназист плюс”.  

      Вітаємо!!! Дякуємо кожному вчителю, учню, випуск-

нику, батькам, громадськості, директору Олені Іванівні, 

усім, хто долучилися до створення видання. І вам, дорогі 

читачі, дякуємо, без ВАС не було б НАС!!! 

Юлія Григорович, учнівський редактор газети 
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Шевчук-Шлюєва Софія, учениця 1-А класу: 
- Що тебе вразило найбільше, коли прийшла в гімназію? 
- Найбільше вразила дисципліна. Діти не бігають коридорами. Ще те, що немає 

молодших за нас. І коли пишемо, що ми не п'ятий, а перший клас. 
- Чому обрала саме лінгвістичний клас? 
- Обожнюю вивчати різні мови, люблю англійську, ознайомилася з німецькою і 

хочу гарно розмовляти українською. 
- Чим захоплюєшся у вільний час? 
- Люблю театр, ходжу в театральну студію, де вчуся акторської майстерності. Ще 

ходжу в художню школу, де вчуся вже шість років. А коли є вільний час, 
читаю книги. 

- Чи знайшла вже друзів? 
- Друзів вже маю багато, познайомилася з усіма. 

Мельничук Аня, 1-А клас : 

—Тобі подобається навчатись у гімназії? 

—Так, я дуже легко знайшла тут друзів. 

—Які твої улюблені предмети? 

—Англійська та німецька мови. 

—Чи брала участь у різних заходах чи конкурсах? 

—Так, брала участь в ярмарку, мені дуже сподоба-
лось! 

Веселуха Ілля, 1-А клас: 

              —Що тобі найбільше сподобалось у гімназії? 

              —Звісно, мені дуже подобається клас. 

              —Які твої улюблені предмети? 

              —Музика та малювання.  

              —А улюблені вчителі? 

              —Мені подобаються всі вчителі, а особливо Ірина 
Володимирівна і Зоя Василівна. 

              —Чи брав участь у різних заходах чи конкурсах? 

Шпилюк Марія, 1-А клас: 

—Чи легко ти звикла до нового колективу? 

—Так, я легко знайшла спільну мову з усіма. 

—Чи є знайомі гімназисти? 

—Так, з Прадійчуком Арсеном і Рудь Алевтиною, 
які навчаються в моєму класі, я була знайома до  
переходу в гімназію. 

Ковальчук Назар, 1-Бклас: 

—Чи подобається тобі 
навчатись у гімна-
зії? 

—Так, я легко звик до 
нового колективу і 
знайшов друзів. 

—Маєш знайомих гім-
назистів? 

—Ще ні. 

—Чи брав участь у 
конкурсах? 

—Так, від початку нав-
чального року я вже 
взяв участь у декіль-
кох конкурсах. 

Півень Аня, 1-Бклас: 

—Ти легко звикла до нового ко-
лективу? 

—Так, я легко знайшла друзів. 

—Який твій улюблений пред-
мет? 

—Математика. 

—Маєш знайомих гімназистів? 

—Так, у 6-Б класі навчається моя сестричка Півень Ка-
тя.  

Інтерв'ю взяла Софія Григола, учениця 5-А класу 
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     Набір першокласників до гімназії цьогоріч був особливим. До нас прийшли кращі з кращих. Клас-
ними керівниками перших класів стали Чибізова Тетяна Вікторівна та Сорока Катерина Миколаї-
вна. Ми мали чудову нагоду поспілкуватися з наставниками наших першачків та дізнатись більше 
про  їхні шкільні родини. 

- Доброго дня, Тетяно Вікторівно. Зізнайтесь нам, чи 
важко було знайти спільну мову з дітьми в перші дні? 
 

- Доброго дня. Безумовно, я легко знайшла спільну 
мову з дітьми, адже всі були задоволені тим, що всту-
пили до гімназії та вмотивовані до навчання. 
- Розкажіть, чим саме ваш клас відрізняється? 

- 1-А клас дуже креативний, активний, надзвичайно 
дружний та попри те, що кожен з нас особистість, всі 
ми як одна сім’я. 
- Чим найбільше захоплюються ваші учні? 

- Учні 1А класу всебічно розвинені. Кожен у класі 
чимось захоплюється. Діти танцюють, малюють, спі-
вають, займаються різними видами спорту, багато 
читають, люблять шукати цікаву інформацію, склада-
ють LEGO, розв’язують логічні задачі та розгадують 
головоломки. 
- Як вам робота класного керівника, чи виникало бага-
то труднощів спочатку? 

- Звичайно, спочатку було важко, адже класне керів-
ництво—новий для мене досвід. Я не до кінця розумі-
ла, чи впораюся, чи полюблять мене діти, чи знайде-
мо ми порозуміння.  
- Які надії покладаєте на своїх дітей? 

- Сподіваюся, що мої учні виростуть справжніми 
людьми. Впевнена, що всі вони досягнуть успіху. Хо-
чу  пройти разом з ними цей шлях та стати для них 
справжньою підтримкою. 
- Які заходи провели або плануєте здійснити разом? 

- Хоча ми співіснуємо разом лише два місяці, але ми 
уже провели ярмарок, побували в музеї, піцерії, схо-
дили в кіно та похід. Підготували концерт, де кожен 
продемонстрував свій талант. Плануємо посвяту в 
гімназисти, відвідати ляльковий театр, різноманітні 
екскурсії, походи та здибанки. 
- Дякуємо за розмову. Успіхів Вам і вашим гімназистам.  
- Доброго дня, Катерино Миколаївно. Розкажіть нам  
про вашу першу співпрацю з дітьми. 
 

- Мені неважко було знайти спільну мову, оскільки 

діти є позитивно налаштовані на навчання в новій 
школі, до спілкування з незнайомими вчителями, ба-
чать у них наставників і професіоналів. 
 
-Скажіть, чим цікавий Ваш 1-Б клас?  

-Вони  ініціативні, творчі, хочуть постійно брати ак-
тивну участь у заходах, мають бажання вдосконалю-
ватись і реалізовувати нові ідеї. 

- Як задіюють учні себе за стінами школи? 

-Значна частина хлопців є хорошими спортсменами, 
особливо всім до вподоби гра у футбол. Багато займа-
ються в спортивних секціях. 
-Чи важко бути класним керівником? 

- Значних труднощів у мене не виникло у роботі з 
класом. Звісно, мені потрібно було запам’ятати всіх 
дітей, максимально виявити  їхні інтереси, вподобан-
ня, підтримати, адже діти адаптуються і до кожного 
учня потрібно знайти індивідуальний підхід. 
- Ким бачите своїх дітей у майбутньому? 

-Впевнена, мої учні будуть не тільки любити точні 
науки, а й захищати честь гімназії на різноманітних 
конкурсах та змаганнях. 
-Як ви провели час із класом? 

- За цей короткий проміжок часу ми організували де-
кілька спільних заходів: благодійний ярмарок, презе-
нтація 1-Б класу. Діти були активні, ініціативні, мені 
було приємно з ними працювати. 
- Дякуємо за інтерв'ю. 
 

Інтерв'ю взяла Настя Філон, учениця 5-А класу 
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Нові імена 
    Цьогоріч гімназія поповнилась не 
тільки учнями-першокласниками, а й 
новими вчителями . Вчити нас німець-
кої тепер буде Мойсюк Інна Борисів-
на, математику викладатиме Демчук 
Катерина Миколаївна, красу навколи-
шнього світу ми будемо вивчати ра-
зом із вчителем біології  Клецор Іри-
ною Володимирівною, а подорожува-
ти по країнах світу разом із вчителем 
географії Яблонською Іриною Володи-
мирівною, корисно і весело провести 
свій час  можемо  із новою організа-
торкою Сорокою Марією Вікторів-
ною, а бігати крос—разом зі сортив-
ною Кравчук Тетяною Петрівною. 
Познайомимось із ними ближче. 

*** 
Знайомтесь, наша  вчителька мате-
матики Демчук Катерина Микола-
їва 

— Доброго дня, Ка-
терино Миколаївно! 
Ким Ви хотіли стати 
в дитинстві? 
— У дитинстві моя 
мрія була стати фінан-
систом, але потім я 
вирішила стати вчите-
лем математики. 
— Чому саме вчите-
лем математики? 
— Мені завжди дуже 

подобалась математика, а також у моєї 
бабусі була мрія, щоб я стала вчитель-
кою. А ще мені дуже подобається вчи-
тельська відпустка (а саме її трива-
лість). 
— Які Ваші враження від гімназії? 
— Мої враження про цю школу тільки 
позитивні. Гімназія - престижне місце 
роботи. Завжди можна отримати пора-
ду від досвідченого, щирого колеги, 
тому  й працювати не складно. 
— Дякуємо за інтерв'ю. Бажаємо 
Вам творчих  успіхів у викладанні 
математики та поваги від учнів гім-
назії.  

*** 
Мойсюк Інна Борисівна — наша 
нова вчителька німецької мови. 
-—Доброго дня, Інно 
Борисівно! Коли Ви 
вирішили стати вчи-
телем?  
—Я не хотіла бути 
вчителем, коли всту-
пала до ВДУ ( сьогод-
ні Східноєвропейсь-
кий  університет). Я 
дуже любила іноземні 
мови, але мріяла пов'язати своє життя 
з іншою професією. Після повернення 
з Німеччини, де я провела 3 роки, я 
недовго працювала на одній фірмі і 
почала вчителювати приватно. Тоді й 
з'явилося бажання піти працювати в 

школу. 
— Яке Ваше життєве кредо? 
—Люби Бога всім серцем своїм і бли-
жнього, як самого себе! 
— Які у Вас вимоги до учнів? 
— Від учнів вимагаю бути дисциплі-
нованими ( вести себе на уроці, як на-
лежить, і виконувати домашнє завдан-
ня!) 
— Ми Вам дякуємо за інтерв'ю, ба-
жаємо взаєморозуміння з учнями, 
колегами, дирекцією. Нехай робота 
у гімназії приносить Вам багато за-
доволення, додає фізичного та духо-
вного здоров'я. 

*** 
Наша нова організаторка — Сорока 
Марія Вікторівна 
— Доброго дня! Чому Ви обрали 
саме гімназію? 
— Комунальний заклад "Ковельська 
міська гімназія імені Олени Пчілки" -
  є сучасним закладом освіти, у якому 
панує доброзичлива та затишна атмос-
фера. Гімназія має свій стиль, пріори-
тети, традиції, славиться своїми звер-

шеннями та є учасни-
ком різноманітних Між-
народних і Всеукраїнсь-
ких проектів. У ній 
створено всі умови для 
успішної реалізації за-
вдань сучасної освіти. А 
також гімназія дає вели-
ку перспективу для мо-
лодого спеціаліста в  
саморозвитку та само-

реалізації. Я завдячую долі, що дала 
мені можливість працювати саме тут. 
—Чим Вас вразив колектив школи 
(вчителі та учні)? 
—З перших днів відразу видно,  наскі-
льки організована та злагоджена робо-
та вчителів, які повністю віддають 
себе вихованцям, аби засіяти в них 
глибокі та міцні знання. Учні, в свою 
чергу, відповідально ставляться до 
навчального процесу, захищають 
честь гімназії і досягають великих ус-
піхів. 
—Яке у Вас хобі? 
—Вже 3 роки я займаюся кроссфітом. 
Неодноразово брала участь в змаган-
нях та займала призові місця. А також 
моїм захопленням є читання книжок і 
вишивання бісером. 
—Дуже дякуємо за це інтерв'ю. Ба-
жаємо Вам нових творчих успіхів. 

*** 
Клецор Ірина Володимирівна — 
наша нова вчителька природи та  
біології. 
— Доброго дня, Ірино 
Володимирівно! Як давно Ви 
працюєте вчителем біології? 
—Мій педагогічний стаж 5 років. 
— Які риси мають бути притаманні 

сучасномy вчителеві? 
—На мою думку, сучасний вчитель 
має бути креативним, творчим, 
позитивним, прагнути до 
використання всіх інноваційних 
методик для того, щоб максимально 
розвинути особистість учня. 
— Чи легко було 
адаптуватися у 
гімназії? Які Ваші 
враження про нашу 
школу? 
—У зв’язку з тим, що в 
мене був педагогічний 
досвід, адаптуватись 
було не важко. Працю-
вати у гімназії мені 
подобається, тут хороший, досвідче-
ний колектив, кмітливі, допитливі учні 
та широке поле для розвитку. 
—Дуже дякуємо за це інтерв'ю та 
змістовні відповіді на питання. 
Бажаємо хороших стосунків із 
учителями та учнями. 

*** 
Кравчук Тетяна Петрівна — нова 
вчителька  фізичної культури 

— Доброго дня! Чи легко бути вчи-
телем? Які труднощі цієї професії 
найтяжче перенести? 
—  Не легко, тому що діти всі різні і 
необхідно знайти підхід, зацікавити у 
занятті. 
 — Яка Ваша улюблена цитата чи 
афоризми про вчителів? 
— Вчителі відкривають двері. Входиш 
ти сам. 
- Якою ви бачите роль учителя в 

процесі навчання? 
-  Вчитель має бути 
наставником і помічни-
ком. 
-Дякуємо за інтерв'ю.  
А ми продовжуємо 
знайомство із новими 
вчителями гімназії… 

 Інтерв'ю взяв Діма 
Томчук, учень 5-А 

класу 
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Міжнародна конференція 
«Компетентності в дії» 

   На запрошення Ради Європи я мала чудову можливість брати участь у 
Міжнародній конференції «Компетентності в дії», яка проходила в рам-
ках програми «Демократична школа» під гаслом «Вільно спілкуватись, 
безпечно навчатись» 14-15 листопада у Флоренції. На конференції були 
присутні 140 учасників, які представляли 86 шкіл 25-ти країн Європи. 
Делегація з України складалася з п’яти директорів закладів освіти 
(Ковель, Київ, Кропивницький, Конотоп, Миргород) та п’яти вчителів 
англійської мови (Миколаїв, Ірпінь, Мелітополь, Ніжин, Слов`янськ). 
На відкритті конференції учасників привітали представники Ради Євро-
пи, міністерства освіти Італії та ректорату університету Флоренції. 

   Варто зазначити, що я здобула цінний досвід з проблеми розвитку де-
мократичної культури в школі. Ми детально проаналізували Рамку ком-
петентностей для культури демократії, яка є важливим документом, що 
ґрунтується на цінностях Ради Європи, а саме: правах людини, демокра-
тії та правовладді. Важливо зауважити, що Рамка є інструментом для 

створення навчальних програм, педагогічних та оцінювальних інструментів, придатних у різних ситуаціях і 
для різних освітніх систем, щодо різних соціальних партнерів – учнів, педагогів, методистів. Основна суть 
Рамки – це розширення прав і можливостей. Вона пропонує всебічну концептуальну модель компетентнос-
тей, необхідної для того, щоб ми могли діяти як демократично та міжкультурно компетентні громадяни. На 
панельній дискусії ми обговорювали інструмент для розбудови демократичної культури в школі. Адже, у 
якому суспільстві житимуть наші діти завтра, значною мірою залежить від того, яку освіту ми дамо їм сього-
дні. Необхідно, щоб наша молодь набувала знань і цінностей, отримувала можливість бути відповідальними 
громадянами у сучасному демократичному світі. На практичному занятті нас детально ознайомили з двадця-
тьма компетентностями, які розподілено на чотири сфери – цінності, ставлення, 
вміння, знання та критичне розуміння. Для кожної з двадцяти компетентностей 
для культури демократії було розроблено та апробовано дескриптори цих ком-
петентностей. Ми отримали детальну інформацію про дескриптори, тобто твер-
дження, що вказують на конкретну поведінку людини з певним рівнем компете-
нтності. Ці дескриптори становлять собою важливий і корисний інструмент для 
створення навчальних програм, планування, навчання та оцінювання. Ми про-
аналізували ключові дескриптори (базового, середнього та вищого рівня) цінно-
стей, ставлень, навичок та знань, особливості процесу розвитку тестування та 
рівнів дескрипторів. На практичному занятті з проблеми портфоліо, я зрозуміла, 
як важливо організувати роботу в школі так, щоб кожен учень мав своє портфо-
ліо, адже воно демонструє його особисте зростання, дає змогу визначити та ско-
ректувати індивідуальну траєкторію розвитку дитини.      Важливо, що учасники 
конференції мали можливість поділитись досвідом з представниками шкіл євро-
пейських країн про те, як розвивати демократичну культуру в школі та запози-
чити новий прогресивний досвід. Цікавим було спілкування у групах щодо роз-
будови демократичного середовища в закладах освіти. Я працювала разом з представниками шкіл Англії, 
Норвегії, Шотлндії, Швеції, Румунії, Греції, Італії, Швейцарії, Фінляндії та Австрії. Корисною для нас була 
участь у практичному занятті, де учасники демонстрували презентації та постери про проєктну діяльність 

школи та особливості розвитку демократичного середовища, розпові-
дали про свої труднощі та досягнення. Варто зазначити, що на конфе-
ренції нам запропонували якісні стандарти для навчання учнів мето-
дом соціальних проектів. Проаналізували, які компетентності, а саме 
навички, цінності, ставлення та знання потрібно практикувати, щоб 
успішно вирішувати суспільні проблеми.            

Олена Вальчук, директор гімназії 
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Зліт дружин Всеукраїнської організації лідерів України 

 21-25 жовтня 2019р. в м.Запоріжжі відбувся зліт Асоціації лідерів 
учнівського співуправління “Сокіл”. Гімназійна команда вируши-
ла підкоряти козацькі пороги у супроводі педагога-організатора 
Марії Сороки. 
Своїми враженнями після повернення радо поділилися й з нашими 
кореспондентами: 
  -    Ми,  команда «Соколу» КЗ "Ковельська міська гімназія імені 
Олени Пчілки",  взяли участь у зльоті Асоціації лідерів учнівсько-
го співуправління "Сокіл" у Запоріжжі. Першого дня відбувся кон-
курс "Пісні у строю", де кожна команда по черзі демонстрували 
вітання у вигляді маршу, тут посіли почесне 3 місце, а ввечері за-
палили ватру і, звісно ж, -  дискотека. Наступного  дня відбулося відкриття зльоту, після чого ми 
відвідали Запорізьку Січ  на Хортиці.  Надзвичайне враження справив  кінний театр, де сучасні ко-
заки показували  виставу на конях і демонстрували життя славних предків. На конкурсі 
"Соколівські зорі" учасники з кожної команди демонстрували свій співочий талант. Наша гімна-
зистка Цимбал Вікторія здобула Гран-Прі. Після обіду відбувся конкурс "Соколівська красуня", де 
Герасименко Софія, учениця 5-Б класу, здобула 2 місце та стала віцекрасунею «Соколу».   

     На все життя запам'ятається прогулянка по Дніпру 
на катері, адже  такої природної краси, як дніпровські 
пороги, напевно, немає у всьому світі. Демонстрація 
запорізького виду спорту "Спас", музей техніки, зо-
крема ретромашин, вразили найперше хлопців.  

   Додому привезли чимало нагород, а найголовніше, 
безцінний досвід та віру в нашу  міць і силу. Україна 
мусить бути щасливою та вільною державою, коли в 
неї такі сини й доньки. 

      Анастасія Деркач, член дружини «Соколу»,  

учениця 5-Б класу 
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Освітня експедиція від Ковеля до Полтави з елементами STEAM-технології  

   Традиційними для філологів нашої гім-
назії стали виїзні вересневі самоосвітні 
семінари під гаслом: «Пізнаємо Украї-
ну!» Цьогорічна програма роботи перед-
бачала поглиблення знань про перебуван-
ня Т. Шевченка в Україні у 1843-45 рр., 
про написання портретів родини Закрев-
ських на теренах Березової Рудки на Пи-
рятинщині. Мали можливість оглянути 
маєток, бальну залу, де Тарас Шевченко 
танцював із красунею Ганною Закревсь-
кою, а також екскурсовод запропонувала 
ознайомитися з експозицією музею Д. 
Луценка, відомого поета-пісняра, який 
народився саме в цій місцевості. Вразила 
вчителів піраміда-усипальниця роду За-
кревських. 

Гостинно зустріла нас Мар’янівка – бать-
ківщина Євгена Гребінки, побувавши в 
місцевому музеї, ми дізналися про роди-
ну Гребінок, яка дала людству не тільки 
талановитого байкаря, але й Миколу, та-

лановитого архітектора, який забудував набережну Петербурга, не повторивши жодного разу стилю будівель 
північної Пальміри. Ми вшанували пам'ять відомих українців на могилі біля пам’ятника, де вдячні односель-
ці впорядкували родинне поховання. Побувати на Полтавщині й не відвідати села Біївці – батьківщину без-
смертного В. Симоненка – це ганьба для філолога, тому вдихнути повітря сільської хати під очеретом, де по 
земляній долівці ступала нога талановитого «витязя молодої української поезії», було за честь нашій ковель-
ській громаді.       

     Вивчаючи досвід видатних українських педагогів, завернули ми і в Ковалівку, де знаходилася колись тру-
дова колонія для «важких» підлітків, якою керував Антон Макаренко. Учителі були вражені величчю музей-
ного набутку, який розташовується на двох поверхах червоної будівлі, цікаві підходи до виховання молоді 
цього педагога надзвичайно актуальні, а ще не можна змиритися з думкою, що українська педагогічна наука 
якось сторониться вчення Макаренка, а японці взяли повністю на озброєння й популяризують у сучасному 
суспільстві. Ювілейна дата І. Котляревського з нагоди 250-річчя від його народження покликала ковельських 
філологів долучитися до активного святкування, відвідавши літературно-меморіальний музей видатного пи-
сьменника в Полтаві. Ми мали змогу почути багато нового про його родовід, побачити прижиттєві видання 
«Енеїди», театральні афіші «Наталки Полтавки» та «Москаля-чарівника». Сюрпризом для колег став майстер
-клас з виготовлення полтавських галушок в етномузеї села Абазівка, ми навчилися кулінарним хитрощам. 
Село Веселий Поділ Семенівського району подивувало нас своїми таємницями, це не просто батьківщина 
Леоніда Глібова, це місце зустрічі Олександра Пушкіна з Анною Керн, це родинне гніздо панів Мещерських, 
які зібрали унікальну колекцію картин, серед яких був шедевр Боттічеллі, це прокляття рубінових сережок 
від Н. Пушкіної до Р. Горбачової, це унікальний портрет Г. Родзянка, написаний Т. Шевченком. Але найбіль-
шою несподіванкою для нас стала зустріч з головою ОТГ Людмилою Малишевич, головою села Інною Кале-
ндар, екскурсоводом Лідією Забарою, педагогами сільської школи та «Пекельною кухнею», ці славні полтав-
ці влаштували для нас справжнє свято з короваєм, піснями, танцями, екскурсією, щедротним частуванням. Ці 
люди переконали нас укотре, що українці – унікальна нація, яка знає свою історію, з любов’ю творить своє 
сьогодення і вірить у щасливе майбутнє. 

         Людмила Барановська, заступник директора з НВР КЗ «Ковельська міська гімназія імені Олени Пчілки» 

Наші вчителі 
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   Життя в гімназії вирує 
завжди, навіть коли приходять 
такі довгождані літні канікули.  
Уже декілька років поспіль на 
базі нашого закладу  влітку ак-
тивних підлітків міста збирає 
Літня школа лідерства Lieder-
ship Summer School. Це триден-
на серія тренінгів та лекцій для 
випусників 9-11 класів. Проєкт 
проводиться у Ковелі вчетвер-
те і цьогоріч до участі зареєст-
рувались 55  учасників. 
 
Наші кореспонденти познайомились із 
учасниками проєкту. 
 
Арсен Воробей, 16 років 
 —  Доброго дня, можете представи-
тись? 
 
 — Доброго дня, звичайно. Я Арсен 
Воробей,  мені 16 років. 

  
—  Чому вирішили взяти участь у 
літній школі? 
 —  Минулого року я вперше вирішив 
прийти на тренінг. Вже тоді Літня 
школа лідерства стала моїм першим 
кроком до нових горизонтів. Цього 
літа програма та ж, що не менш важли-
во, спікерами виявилися доволі цікаві 
люди. Не втрачати ж таку можливість). 
 —  До чого мотивували спікери? 
 —  Якщо описати загалом  —  до ро-
зуміння того, що світ не закінчується 
за порогом твоєї  оселі. 
 —  Що вразило найбільше? 
 —  Оточення крутих та амбіційних 
людей.Ти розумієш, що вони тут для 
того ж, що і ти  —  дізнатися, як знай-
ти власне «Я» та розширювати круго-

зір. 
 —  Чи змінилось сьогодні ваше май-
бутнє під впливом участі у тренінгу? 
 —  Безумовно, так!У мене є цікава 
історія,  пов’ язана зі LSS: наприкінці 
Літньої школи лідерства 2018 я дізнав-
ся про тренінг «Погляд молоді на міс-
то». Від отриманих вражень  я не міг 
не подати заявку на участь. Я все зга-
дую, як наприкінці проєкту хтось з 
учасників сказав нам:  « Народ,ми ж не 
розійдемось після цього всього?» І  
ми ...не розійшлися! І з часом нам 
прийшла на думку ідея, 
яка,певне,стала історичною для міста 
— створити молодіжний центр! 
 —   Дякую за відповіді! Бажаю взя-
ти участь в інших, цікавих проєк-
тах! 
 

      *** 
— Добрий день! Розкажіть про себе. 
 — Привіт! Я Большакова Дарія, мені 
17 років і я навчаюсь в 13 школі. 
 — Як дізналися про Літню школу 
лідерства? 
 — Про школу лідерства прочитала на  
Фейсбуці. Я віришила, що це буде чу-
довою можливістю дізнатися щось 
нове про навчання за кордоном, шанси 
вступу на безкоштовні закордонні про-
грами. 
 — Про що дізналися ? Чого навчи-
лися? 
 — В літній школі лідерства навчилася  
правильно писати мотиваційні листи. 
Мала змогу поспілкуватися зі спікера-
ми, які поділилися своїм досвідом, 
дали багато порад. Окрім цього,  я діз-
налася багато нового про сучасне мис-
тецтво, почала його розуміти , також 
цікавим для мене було почути про 
професії майбутнього, які будуть акту-
альними найближчим часом. 
 

 — Дуже вдячна Вам за інтерв’ю. 
Бажаю вам надалі розвиватися. 

 
*** 

 
— Доброго дня, можете представи-
тись? 
— Добрий день,звичайно!Мене звати 
Дарина Ковальчук, мені 16 і я навчаю-
ся в  КЗ  «Ковельська міська гімназія 
імені Олени Пчілки» у 7-Б класі. 
— Чи сподобалось Вам навчання в 
літній школі лідерства? 
— Звісно! Літня школа лідерства пере-
вернула мій світогляд! 
— Що саме так вплинуло на Вас? 
 — За ці 3 дні я дізналася багато кори-
сної інформації на тему профорієнта-
ції,таймменеджменту та тімбілдингу. 
Також зустріла багато однолітків , що  
володіють лідерськими якостями та 
обов’ язково досягнуть успіху! 
 — Вдячні Вам за відповіді на запи-
тання і бажаємо досягнути успіху! 
 
 — Дякую. Дуже раджу всім   підліт-
кам взяти участь у Літній школі лідер-
ства, це справжній шанс заглянути у 
світ майбутнього. 
 

Інтерв'ю взяла Валя Бобер, 
 

учениця 5-А класу 
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Замок, що вражає  

історичною величчю 

    Наш екскурсійний маршрут до Чернівців 
пролягав через  Кам‘янець-Подільський та 
славну Тернопільщину. Там ми відвідали 
Збаразький замок, який можна  назвати пер-
линою та історичним скарбом та справжньою 
окрасою старовинного Збаража… 

     Могутній Збаразький замок, який можна 
побачити і сьогодні, був збудований протя-
гом 1620-1631 років останніми представника-
ми роду князів Збаразьких – Юрієм і Христо-
фором. Пожежа 1896 року та воєнні дії майже повністю знищили замок. Відбудова пам’ятки триває 
і досі. Ми мали унікальну можливість побувати в залах палацу, де  діє краєзнавчий музей, працю-
ють виставкові зали з тематичними експозиціями, картинною галереєю, музейними відділами, а в 
підземеллі – виставка старовинних знарядь, які використовували для тортур. Зі Збаража ми попря-
мували у Камянець-Подільський—красу вечірнього замку важко передати словами, це треба бачи-
ти. 

     Чернівецький  університет—один із найстаріших в Україні, відкритий ще у 1875 році, входить 
до списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО . Дивовижна архітектура, яка з кожним днем стає лише 
красивішою та з роками не втрачає ошатності, не залишила байдужим жодного гімназиста. 

Анастасія Філон, кореспондент газети 

Подорож  у часі 
       Погодьтеся, назва дивна, та подорож була дійсно незвичайною.  
“STEAM”- екскурсії стали невід'ємною частиною життя нашого 6-А 
класу, адже досліджуючи навколишній світ, пізнаючи історію свого 
краю, насолоджуючись  автентичною красою українських перлин,  
завжди збагачуємось  духовно, а спілкуючись з українцями в усіх 
куточках країни, стаємо громадянами. 
    Осінь-2019 подарувала нам фантастичну подорож, ми зуміли по-
єднати, здавалось, нереально важкі три маршрути й побачити таку 
Україну, якої ви ще не бачили. Музей космонавтики у Житомирі, 
музей-аптека М. Пирогова,  вінницькі  співаючі фонтани,  музей 
раритетних речей, парк “Софіївка” в Умані, Андріївська церква в 
Києві—хіба не подорож у часі? Чи реально побувати в усіх цих міс-

цях за 3 дні? З нашим класом ще й як реально! 
    Запрошуємо й вас, адже зможете побачити частинку грунту з Місяця,  вколотися 
справжньою розторопшею в аптеці Пирогова, полинути в чарів-
ний світ “Маленького принца” біля співаючих фонтанів, відчути 
подих вічності в підземній річці Аїд у “Софіївці”, поплакати з 
Пронею Прокопівною на сходах Андріївської церкви, постояти 
біля   будинку № 13, де жив Михайло Булгаков—і це ми на-
віть десятої частини побаченого не описали. 
    Подорожуйте—і вам відкриється наша прекрасна Україна! 

             Анастасія Глущук, учениця 6-А класу, 
                                        редактор газети 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE_%D0%9E%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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               Спортивні досягнення 

    “Гімназист плюс”         10 

   З метою пропаганди здорового способу життя у вересні в гімназії проходив предметний тиждень 
фізичної культури. Під час проведення тижня робота вчителів фізичної культури та  класних керів-
ників була спрямована на: 

 виховання в учнів ціннісної 
орієнтації на здоровий спосіб 
життя; 

 покращення здоров'я; 

 придбання необхідних знань в 
галузі фізичної культури і спорту; 

 залучення учнів до системати-
чних занять фізичною культурою 
і спортом; 

 виховання колективізму і взає-
модопомоги, дисциплінованості, 
сміливості, наполегливості, завзя-
тості, витримки, спортивного аза-
рту, взаємовиручки і підтримки. 
     У ході тижня наймолодші гім-
назисти взяли участь у Всеукраїн-
ському олімпійському уроці. 
Справжнім релаксом для гімнази-
стів 1-2 класів стала весела аеро-
біка на великих перервах! Ініціа-
тор цього веселого і захоплюючого дійства--молодий педагог і тренер Кравчук Тетяна Петрівна. 

Загальногімназійна команда взяла участь у міських змаганнях із техніки спортивного орієнтування 
та пішохідного туризму, які проходили у селах Бахів та Зелена (тренер – Горбунов Є.С.). 

 Гімназистку 4-Б Гузь Тетяну відзначено в особистій першості. 
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    Поетична кав'ярня 

Творчі та небайдужі, креативні та 
наполегливі, мрійливі та романтич-
ні - знайомтесь, 6-А лінгвістичний! 
«Осанна Осені!» – літературна кав’-

ярня зібрала учнів та батьків у теплому родинному колі.     Яскрава й 
затишна, романтична й журлива, щедра й мінлива пані Осінь. У поетич-
ній кав'ярні – вірші з присмаком яблук, різнобарв’ям айстр та жоржин, 
ошатністю дерев, шурхотом опалого листя та стукотом дощу. Усі найте-
пліші рими про осінь від майстрів поетичного слова лунали на вечорі 
поезії. Вони бриніли й відлунювати струнами наших душ. Хай осінь бу-
де натхненною! 

Круткова Емілія, Саюк Олександра, учениці 6-А класу 

Ця осінь - кленова й каштанова, 
І міріадово - зоряна, 
І срібно - дощево - туманова, 
І вітром розбурхано - зорана, 
І віршами, віршами, віршами, 
Як листям багряним засипана, 
Такими словами розкішними, 
Як золотом вишита, вишита... 

“На Україну повернусь через роки, 

 через віки...” 

      Зворушлива атмосфера панувала під час засідання літературно 
– мистецької кав’ярні «На Україну повернусь через роки, через 
віки...», яке готували учні 6-А та 6-Б класів. У цей осінній теплий 
вечір відбулося знайомство з дивовижним митцем, канадцем 
українського походження Леонідом Молодожанином. Скульптор 
від Бога, академік Королівської канадської академії мистецтв, 
член і віце-президент Об’єднання скульпторів Канади, член Об’є-
днання скульпторів Америки, почесний доктор Вінніпезького, 
Манітобського та Альбертського університетів. Вражає те, що 

весь світ захоплюється творчістю Лео Мола (псевдонім), а в Україні, яку він славив у своїх роботах і до 
останнього подиху беріг у серці, про Великого українця знають так мало.  

    Гімназисти натхненно розповіли про трагічні сторінки життя Леоніда Гри-
горовича, його дитинство, родину, яка змушена була покинути рідне Полон-
не, що на Хмельниччині, тернисті дороги війни і надзвичайну відданість сво-
єму покликанню. Великий митець, що жив і творив не в Україні, зробив знач-
ний внесок у популяризацію української культури в світі, гідно представляю-
чи йому її красу і самобутність, переливаючи свою українську душу у вічне 
мистецтво. 

    Засідання літературно – мистецької кав’ярні стало спражнім відкриттям ще 
одного імені славетного українця – Леоніда Молодожанина (Лео Мола). 

                         Велимчаниця  Н.Ю., вчитель зарубіжної літератури 

   “Гімназист плюс”              11 
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    Наша творчість 

Хтось мудрий сказав: неталановитих дітей немає, це правда. Наша гімназія 
— сузір'я обдарувань, з якими, напевно, не легко, але завжди приємно працюва-
ти. Принаймні так говорять вчителі.  
Цьогоріч у нашому сузір'ї засяяла ще одна зірочка.  
Знайомтесь, Владислава Кривенчук, учениця 3-А класу. Ми мали нагоду поспіл-
куватися із Владою. 
—В якій школі ти раніше навчалась? 
—Я з Києва, навчалася у спеціалізованій школі  254. 
—Чому вирішила перейти саме в Ковельську міську гімназію імені Олени 
Пчілки? Чим вона тебе зацікавила? 
—Ковельська міська гімназія вважається однією з найкращих шкіл у Ковелі, я 
хочу здобувати знання, незважаючи на труднощі та перешкоди, які можуть 
трапитися. 

—Що найбільше вразило у гімназії? 
—У гімназії є багато конкурсів, які можуть розкрити талант учня, школа організовує різні поїздки, 
екскурсії, які дають змогу нам побачити та пізнати Україну. 
—Знаємо, що ти захоплюєшся літературною творчістю. Поділишся пробами пера? 
—Так, хоча пишу більше для себе. Вашій увазі хочу представити  своє оповідання. 

Інтерв'ю взяла Катя Бірук, учениця 5-А класу 
 

*** 
  Ранок. Ковток свіжого повітря. Запах лісу. Гучне щебетання пташок. Ти обережними кроками сту-
паєш по землі і тебе заворожує все, що ти бачиш. Лісовий пейзаж. Тиша і спокій. Що може бути 
краще? Ти віддаляєшся від усього, на декілька митей занурюєшся у світ своїх думок і не хвилюєшся 
ні про що інше. Йдучи по жовтій від листя стежці, вже не хочеш повертатися назад. Кожен листо-
чок, гілочка, шишка з жолудем, які трапляються тобі на шляху, стають особливими. Але, напевно, 
тільки тоді, коли ти дійсно чимось засмучений. Коли ти думаєш про щось одне і намагаєшся зрозу-
міти, що ж зробив не так, у чому провинився? Чому світ і люди ставляться так до тебе? Потім стає 
ніяк. Не добре і не погано. Ти йдеш, а сльози самі ллються мокрими доріжками по твоїх щоках. І 
вже неможливо зупинитися, бо емоції переповнюють тебе. Минає час, все проходить. Змінюються 
люди, змінюється життя. Але ти залишаєшся таким, яким і був. Нічого не змінилося. Ти ще й досі 
стоїш посеред лісу наодинці зі своїми думками. Ти такий же самотній. Ти один... Відчуття того, що 
це ніколи не закінчиться, це початок, який ніколи не зрушить з місця. Коли ти спиш - хочеш швид-
ше прокинутись, коли йдеш по вулиці - хочеш додому, але тільки туди, де тебе завжди чекають. Де 
ти знаєш кожен куточок, кожну стежку, деревце. Де до болю все знайоме. Ти хочеш повертатися 
туди знову і знову... І кожен раз поринати у спогади минулих років. Бачити те, що раніше було для 
тебе звичайним. Всередині тебе руйнується цілий світ. Люди, які тебе оточують, не твої. Ти їх не 
відчуваєш. Незважаючи на те, що їх багато, у тобі порожнеча. Самотньо всередині. Кожен живе сво-
їм життям, і їм байдуже, як живеш ти. Ніхто не здогадується, що людина, яка вдень посміхається 
яскравіше сонця, вночі розсипається на безліч шматочків. Люди радіють життю, а чому ти так не 
можеш? Говорячи, що все буде добре, вони нічого не роблять, щоб стало краще... Чому для того, 
щоб бути щасливим, треба так багато зробити? Ця байдужість - найстрашніше, що може бути. Бо за 
відсутності розуміння і допомоги все розвалиться. Чому не можна просто бути щасливим? Мати 
сенс життя. Не просто існувати, жити. Відчувати це. 
    В кінці все буде добре. Навіть якщо зараз ти думаєш, що все закінчиться, навіть не розпочавшись.  
Після будь-якої зливи засвітить сонце. Але треба це зрозуміти. Жодні слова не допоможуть, поки 
людина не відчує цього сама. 
 

Знайомтесь: нові обличчя 
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