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КРОКУЄМО РАЗОМ З ПЛАНЕТОЮ 

Газета Ковельської міської гімназії Волинської області      ЛЮТИЙ  2018 рік 

 

“Гімназист плюс”                        

ВІВАТ, ГІМНАЗІЄ! ВІВАТ!  

        Ковельська міська гімназія імені Олени Пчілки від-
святкувала унікальний ювілей – 40-річчя середньої 
школи №4 та 20-річчя гімназії, загалом 60-річчя на-
шого навчального закладу.  

     Наш ювілей позначений оновленням ідей, думок, 
змісту освіти; він додав енергії, наснаги, оптимізму та 
об’єднав нас. Тож 19-22 грудня 2017р. школа жила в 
особливій атмосфері свята. Посвята в гімназисти пер-
шокласників, відкриття Музею унікальної книги і, 

власне, святкова про-
грама. У залі гімназії 
зібрались представни-
ки багатьох поколінь – 
педагоги та вихованці 
середньої школи №4, 
педагогічний колек-
тив та випускники гім-
назії, батьківський 
колектив.           На свя-
ткування прибули ша-

новні гості з м. Луцька: О.Богданович, Г.Толстіхіна, 
С.Богдан, Е.Коляда, Н.Маленицька, С. Бацмай, 
К.Шрьодер. Привітати з юві-
леєм нас прийшли й предста-
вники громади нашого міста: 
І.Прокопів, В.Бичковський, 
Л.Жаб’юк, С.Верчук, 
А.Семенюк, І.Сезьомін, 
Т.Донюш, Л.Мержвинська.      

    Щиро і трепетно звучали 
слова про рідну школу з вуст 
першого директора гімназії 
Людмили Компанієць.  

  Поділилися спогадами й ви-
пускники та вчителі, які ста-
ли частиною життя гімназії сьогодні: це 
Н.Габрилевич, К.Квятковська, Г.Катирова та вже гім-
назійні випускники: О.Комашко, О.Кондрацька, 

Ю.Мазурик, 
О.Григола, Т.Киричук, 
О.Дарчич, В.Мовчан. 
Усі вони дякували Бо-
гові і долі за те, що ця 
школа дала їм путівку 
в життя, стала його 
кращою частиною. 

 

     Наукове товариство «Еврика» в цей день також 
відзначило свій ювілей – 15-річчя з дня заснуван-
ня. 14 переможців Всеукраїнського рівня – неаби-
яка гордість гімназії. Атмосфера у святковій залі, 
прибраній вишиваними рушниками випускниці 
1972 року Ніни Габрилевич, по-домашньому тепла 
й щира.  

       

     З рук Тетяни Дар-

чич, голови піклуваль-
ної ради гімназії, зі сло-
вами вдячності отримує 
Олена Іванівна коровай 
від усіх батьків гімнази-
стів. Цей хліб, принесе-
ний у дім, символізує 
добробут, мир і злагоду. 
Ведучі свята:  заступ-
ник директора з виховної робо-
ти Р.Шворак та  В.Михалевич, 
кращі учні С.Купрійчук і 
Д.Косенков.      

   

                   
Під керівництвом 
О.Сметюх звучать у вико-
нанні обдарованих гімна-
зистів неповторні музичні 
шедеври, що не залиша-

ють байдужими нікого з гостей.    

     Директор Ковельської міської гімназії імені 
Олени Пчілки - мудрий керівник, який впевнено 
веде корабель з досвідченими педагогами, розум-
ними й добрими дітьми в далеке плавання.  

      Дякуємо Вам, Олено Іванівно! Успіхів, творчих 
злетів і перемог.   

 Редакція газети   



2  

 

З Днем народження, рідна  гімназіє!!! 

“Гімназист плюс”                        

  Глибока шана всім,  хто стояв у витоків створення та розвитку нашого навча-
льного закладу. Особливі слова визнання Людмилі Федорівні Компанієць, пер-
шому директору закладу нового типу. Саме вона взяла на себе місію створення 
освітнього середовища -  єдиної класичної гімназії в області. Сердечна вдяч-
ність всім моїм колегам-педагогам, з якими ми формували дух та філософію 
гімназії. Кожному з них бажаю творчого невпинного польоту та самовдоскона-
лення. Адже філософія нашої праці в тому, що немає меж нашому професійно-
му зростанню, і щоб дати учням іскорку знань, учителю потрібно увібрати ціле 
море світла. 

      Присутність гостей – це визнання того, що наша гімназія займає почесне 
місце серед навчальних закладів Волині. Колектив гімназії цінує підтримку і 
високу оцінку своєї праці та успіху. Ми почули на свою адресу багато щирих і 
теплих слів.   Ольга Богданович подякувала колективу гімназії за плідну працю 
на педагогічній ниві, високу професійну майстерність. Уклін та щира вдячність 
нашим дорогим батькам за активну громадянську позицію, допомогу, розумін-
ня, вагомий внесок у розвиток  гімназії. Світлі коридори, урочиста актова зала, 
охайні кабінети, клумби, альпійські гірки – це все завдяки піклуванню наших 
батьків. Ми вдячні міській владі, зокрема міському голові Олегу Кінддеру, за відремонтований майданчик, де 
проходять усі урочистості та новий дах; Степану Івахіву за значну допомогу, а саме нові вікна, класні дошки, 
стільці в актовий зал, комп’ютерну техніку  та книги; Миколі  Вельмі за висвітлення на шпальтах місцевої га-
зети важливих подій, які відбуваються в нашій гімназії та освіті міста Ковеля . Ми відчуваємо підтримку і 
вдячні за кожну кон- кретну зроблену справу. Наші випускники теж долуча-
ються до розвитку навчального закладу. Станіслав Геч подарував мульти-

медійну дошку, яка є єдиною на даний момент і необхід-
ною для навчально-виховного процесу. 

  

Тож давайте побажаємо, щоб наша гімназія нарощувала 
свій потенціал, активно розвивала пріоритетні напрями 
навчання та виховання, продукувала нові педагогічні 
технології, не зупинялась на досягнутому, ставила перед 
собою високі завдання та піднімалась на нові вершини. 
А ще, важливо щоб наша школа процвітала й плекала 
щасливе майбутнє свої учнів, та не забувала тих, хто у її 
стінах зростав і розправляв крила. 

Директор гімназії Олена Вальчук 

 

Тобі, гімназіє, наш подарунок! 

     У День народження завжди хочеться багато подарунків, уваги 

та шани. Думаємо, Ти, наша дорога імениннице, в цей день не була 

обділена всім цим.   

     До  свята  наш колектив реалізував багато нових проектів. Ми 

започаткували створення музею випускників середньої школи №4 

та гімназії, створили електронну версію музею «Наші випускники 

– наша гордість», оновили музей історії гімназії та читальний зал, 

створили «Музей унікальної книги» та експозиції до музею Олени 

Пчілки, представили проект «Рушник – оберіг класного колекти-

ву», відеоролик про історію нашого навчального закладу, здійсни-

ли постановку п’єси «Метелики на шпильках», підготували конце-

ртну програму.       

Вітання від   директора 
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Вітання від  випускників 

   Щирі вітання рідній школі лунали від її випускни-

ків, які стали частиною життя гімназії сьогодні: це 

Ніна Габрилевич, Кіра Квятковська, Галина Катиро-

ва. Приєдналися до привітань і гімназійні випускни-

ки: Ольга Велимчаниця, Юлія Ваврищук, Олександр 

Дарчич, Юлія Музичук, Анна Лазарук, Надія Жмуй-

да, Ольга Григола, Олександра Кондрацька, Тетяна 

Киричук, Оксана Комашко, Віктор Мовчан.  

   Усі вони дякували за те, що ця школа дала їм путівку 

в життя, стала його кращою частиною або й усім жит-

тям. Для нас присутність випускників на святі була 

великою радістю. Адже вони – наша найбільша вина-

города, наш професійний успіх і натхнення. Ми вдячні 

всім випускникам за те, що вони творять славну істо-

рію гімназії своїм успішним навчанням, наполегли-

вою щоденною працею, позитивним ставленням до 

людей та світу. Саме в цей день наукове товариство 

«Еврика» теж відзначило свій ювілей – 15-річчя з дня 

заснування. 14 переможців Всеукраїнського рівня – 

неабияка гордість гімназії.  

  На святі були відзначені кращі очільники осередків, 

зокрема незмінний керівник Кіра Квятковська, вчите-

лі Людмила Барановська, Петро Купрійчук, Вікторія 

Гарбуз, Жанна Компанієць, Неля Велимчаниця.  

 

 

 

 

 

 

     

 Завуч з НМР Людмила Барановська з гордістю пред-

ставила випускників гімназії Ольгу Велимчаницю, 

Надію Жмуйду, Ірину Мар’юсик, які в різні роки стали 

переможцями Всеукраїнського конкурсу-захисту нау-

кових робіт та подякували гімназії за знання, за справ-

жні уроки життя, за мудрих наставників.  

Випускниця гімна-

зії 2015р. Надія 

Жмуйда: “Бажаю  

рідній гімназії 

процвітання, вчи-

телям натхнення у 

праці, а гімназис-

там—віри в свої 

сили. Пам’ятайте, що двері відчиняються тіль-

ки перед тими, хто в них стукає” . 

“Гімназист плюс”                        

   Випускниці гімназії 2005р О.Кондрацька  та  

Т.Киричук з класним керівником З. Приступчук. 

Тетяна Киричук: “Дякую всім учителям, які тут 

працювали й працюють, і дякую Богу, що знову 

я в стінах рідної школи”. 
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    Наші вчителі 

“Гімназист плюс”                                          

         Конкурс «Успішний педагог» 

    Цієї осені, напередодні Дня вчителя, в нашому місті вперше відбувся конкурс 
«Успішний педагог». Нарешті праця вчителя, того, хто, незважаючи на будь-які 
негаразди та проблеми в суспільстві, завжди буде  виконувати  таку нелегку та,  
напевно,  найпотрібнішу роботу, оцінена. 
    Лауреатами конкурсу стали й  педагоги нашої гімназії: Олена Вальчук, Люд-
мила Барановська, Олена Сметюх. Це відомі в нашому місті вчителі, які отрима-
ли визнання та мають авторитет у педагогічній спільноті та серед учнівської і 
батьківської громади. Ці педагоги і є агентами змін: не чекаючи удосконалення 
нормативно-правової бази, використовуючи власний досвід роботи,  вони вже 
давно впроваджують інновації в навчально-виховний процес, як резуль-
тат,  демонструючи  яскраві досягнення учнів.  

Пропонуємо вашій увазі бліц- інтерв'ю з лауре-
атами конкурсу:  

  
Вальчук Олена Іванівна, директор, 

учитель- методист англійської мови   комунально-
го закладу "Ковельська міська гімназія імені Оле-
ни Пчілки": 

- Педагогічне кредо: "Натхненна і творча праця – 
запорука успіху”.  

- Найяскравіше досягнення:  «Перемога у міжнаро-
дному  конкурсі «Українсько-американські премії за 
досягнення у викладанні» та стажування у Державному 
університеті Монтани, США»;  успішна реалізація двох 
міжнародних проектів «Шкільні обміни»;  перемоги  учнів  на конкурсі-захисті 
наукових робіт у м. Києві , три випускники програми FLEX". 
                – В чому секрет  вашого успіху?    

– У щасливій родині, активній життєвій позиції. Здобутки учнів та звер-
шення випускників, надійні друзі та колеги-професіонали, впевненість та тверда 
віра в те, що наша держава буде мати  щасливе європейське майбутнє є запору-
кою моїх перемог. Учитель успішний тоді, коли він творчий, талановитий, 
відповідальний, вмотивований; присвячує своє серце вихованню учнів; має влас-
ний стиль і філософію викладання, робить добро для інших людей, дбає про них 
і любить. Вміє розкрити та розвинути здібності і можливості кожної дитини, 
співпрацює з батьками на її благо. 

– Чому вчителю потрібно брати участь в конкурсах?  
– Вона дає можливість проаналізувати власний досвід, поділитись з ко-

легами напрацюваннями та успіхом, відчути підтримку педагогічного колективу, 
батьків, учнів та громади. Це задоволення, що надихає та спонукає до подальшо-

го професійного зростання і викликає бажання зробити 
щось важливе для майбутніх поколінь. 
 
       
   Барановська Людмила Леонідівна, заступ-
ник директора з науково-методичної робо-
ти,  учитель-методист  української мови та літерату-
ри. 
– Педагогічне кредо: "Постійно самовдосконалюватися, 
творчо зростати, щоб бути цікавою та корисною учням, 
колегам, батькам, Україні". 
- Найяскравіше досягнення:  пишаюся тим, що мої вихо-
ванці люблять українське слово, володіють ним досконало, 
багато читають, стають успішними людьми, є патріотами 
України. Горда, що моя гімназія входить у 100 найкращих 
шкіл нашої держави, я до цього доклала свою лепту". 
– В чому секрет Вашого успіху?    
– Я багато працюю в різних напрямках, отримую задово-

лення від цього, заряджаю своїх колег прагненням до вдосконалення, люблю 
дітей, готова задля них на самопожертву, ціную рідне слово та гордо несу звання 
українського вчителя-новатора.  

 
Сметюх Олена Степанівна, учитель -

методист  музичного мистецтва :  
– Педагогічне кредо: "Любити тих, кого навчаю, і те, чому нав-

чаю!"  
- Найяскравіше досягнення:   "У 2013 році мені було довірено 

презентувати досвід позакласної вокально-хорової роботи педа-
гогів Волині перед учасниками та членами журі фінального ета-
пу фахового конкурсу "Учитель року", що проходив у Луцьку. Це 
знакова подія моєї педагогічної діяльності, оскільки мала нагоду 
почути про високу оцінку творчості своїх вихованців з 
уст  найкращих вчителів і науковців України в галузі музичної 
педагогіки. Секрет мого успіху простий – у царині благородної 
праці відчуваю велику потребу разом з дітьми доносити до лю-
дей красу музичного  мистецтва. Багаторічний досвід переконав 
мене у тому, що успішний педагог починається з любові до дітей. 
На уроці і на сцені мої учні випромінюють чудодійну енергію добра. Цей 

нестримний і незбагненний потенціал щирих  і безпосе-
редніх особистостей. Їхня відданість і жертовність народ-
жує в мені нові сили, нові ідеї, творче натхнення.    
 
    До речі, наші вчителі,  отримавши заслужену вина-
городу за свою працю (сертифікат на суму 14000грн), 
третину від отриманих коштів вклали у  створення в 
стінах гімназії  єдиного в Україні Музею унікальної 
книги   та  на реконструкцію читальної зали бібліоте-
ки.  
    
  Шана і вдячність Вам, дорогі колеги, любі вчителі!!! 

 
 
 
 

Головний редактор Зоя Приступчук, 

Вчитель року –2018 

     Цьогоріч наша гімназія гостинно 
відкрила двері для учасників конкур-
су педагогічної майстерності 
“Вчитель року” . 
     В ошатній залі зібрались вчителі-
конкурсанти трьох номінацій: 
«Українська мова та література», 
«Фізика», «Фізична культура», керів-
ники шкіл міста, поважне журі. 
    Учні гімназії зустрічали гостей свя-
тковою концертною програмою. З 
вітальним словом до конкурсантів 
звернулися В. Бичковський – началь-
ник управління освіти, С. Верчук –  
завідувач міським методичним кабі-
нетом, К. Макарук – лауреат Всеукра-
їнського конкурсу «Учитель року 
2009», і висловили впевненість, що 
кожного учасника чекає успіх. 
      Гімназію представляли вчителі: 
 Андрій Шкурупій у номінації 
“Фізична культура” та Оксана Чак у 
номінації “Українська мова і літера-
тура”. 
    Заслужену 
перемогу у кон-
курсі  виборола 
викладач укра-
їнської мови і 
літератури на-
шої  гімназії –   
Оксана Чак. 
    Ми дізналися 
рецепт успіху 
справжнього 
вчителя: 
 – Оксано Пе-
трівно, озвуч-
те ваше педагогічне кредо. 
–  Щоб мати право вчити інших, пот-
рібно постійно вчитися самому. 
 - Найяскравіше досягнення? 
- Вважаю, що завдання учителя -  
допомогти учневі знайти себе в жит-
ті, пробудити те творче зернятко, яке 
закладено природою в кожному. То-
му найбільшим  досягненням вва-
жаю перемоги своїх вихованців  у 
міських, обласних  та  всеукраїнських 
конкурсах і олімпіадах . 
- Чому вчителю потрібно брати 
участь у  таких конкурсах? 
  - «Учитель року» - це ще одна схо-
динка на шляху до успіху. Конкурс - 
це цікаве спілкування, новий досвід, 
натхнення для подальшої праці.  

 

 

 

 

 

Анастасія Глущук,  
кореспондент газети  
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   Вивчаємо іноземну мову  разом 

Week of foreign languages-2017 

День німецької мови 

    27 грудня у гімназії відбувся День німець-

кої мови, у підготовці якого взяли учні 4А та 

6А класів (вчителі: В.Гарбуз, Л.Порада). На 

захід було запрошено DAAD-лектора СНУ 

імені Лесі Українки André Böhm. Під час сесії 

«Питання-відповіді» гімназисти отримали чима-

ло подарунків від німецького гостя.  

    Зі змістовними презентаціями німецькою мо-

вою виступили учениці 4А класу А.Плєшкова, 

О.Саюк, Ю.Григорович, О.Остапук, учні 6А класу 

Аліна Марчук, Анна Марчук, Я.Палайда.  

   День німецької мови закінчився вікториною 

для учнів 1А, 5А та 6А, 7А класів «Що я знаю про 

Німеччину?», а також концертом, на якому з со-

льними номерами виступили учениця 5А класу 

А.Якубовська та учениця 6А класу А.Харитонова.  

 

  «We are what we eat»  
Під час гри «We are what we eat» учні 1А класу 

продемонстрували свою винахідливість та твор-
чість, приготувавши смачні фруктові страви, 

яким дали оригінальні назви.  

«Modern Cinderella or a Story of Elza»  
Учні 1В класу підготували новорічну казку 

 «Modern Cinderella or a Story of Elza» (вчителі: О.Плєшкова, 
Л.Заславська, Н.Бурим ).  

  

 Григорович Юлія, кореспондент газети 

“Гімназист плюс”                        
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   Вивчаємо англійську разом 

“Гімназист плюс”                        

Увага!!! Пряма трансляція!!!! 

У  віртуальному ефірі з Шеллі 

Санчес Террелл 

     12 січня гімназисти 1В, 3А, 4-А, 5А класів, 
вчителі англійської мови О.В.Плєшкова, 
В.Р.Гарбуз, директор гімназії О.І.Вальчук 
зустрілися у віртуальному ефірі з Шеллі 
Санчес Террелл, відомим міжнародним спі-
кером, фахівцем із електронних носіїв та 
цифрових технологій, автором книги 
"Hacking Digital Learning Strategies", яка у 
прямій трансляції розповіла присутнім про 
особливості казок, їх структуру, важливість 
ви- ховного 

впливу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

     За допомогою сучасних ІКТ-технологій 

Шеллі Санчес навчає вчителів та учнів у 

більш ніж 20 країнах та запрошується на рі-

зноманітні заходи гостем-експертом такими 

організаціями, як UNESCO, Британська Ра-

да, EduTECH та ін. Вона визнана нагорода-

ми ELTon, The New York Times, NPR та 

"Герой освіти" Microsoft як лідер у русі про-

фесійного розвитку вчителів, як засновниця 

та організатор різноманітних онлайнових 

конференцій, чатів Twitter, MOOC та веб-

семінарів. Шеллі Санчес Террелл прийняла 

запрошення взяти участь у прямій трансля-

ції на запрошення нашої школи-партнера з 

Тунісу по eTwinning проекту “Grandma’s sto-

ries 2080”. 

             Плєшкова Анна, кореспондент газети 

 

Thanksgiving Day  

 Thanksgiving Day (День подяки)  -  державне 

загальнонародне свято США, яке щорічно 

святкують у четвертий четвер місяця листо-

пада. Звідки ж насправді походить це свято 

та які має традиції? Про це учні 1-2 класів 

дізналися на уроках англійської мови. 

   Своїм коріння свято сягає далекого 1620 

року, коли після двохмісячного плавання до 

берегів Америки причалив англійський ко-

рабель Mayflower. На ньому припливли бли-

зько ста пілігримів, які через релігійні пере-

слідування залишили рідну країну та відп-

равилися у таку небезпечну подорож у по-

шуках вільної землі.  

   На жаль, перша зима видалася дуже суво-

рою та важкою, тому забрала багато життів. 

Лише завдяки індіанцям, які навчили коло-

ністів вирощувати боби, кукурудзу, гарбузи, 

показали де полювати на дичину, поселенці 

зібрали дуже щедрий врожай, який дозво-

лив би їм пережити наступну зиму. Виріше-

но було влаштувати величезне свято, як 

знак подяки Богу за щедрість. 

Плєшкова Дар’я, учениця 2-В класу 
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  Учнівське співуправління 

“Гімназист плюс”                        

  Семінар—тренінг  

Асоціації лідерів  

учнівського спіуправління 
      

 

 

 

        

       З 7 по 12 грудня дружина «Соколу» Ковельської 
міської гімназії імені Олени Пчілки у складі Комарова 
Сергія (учня 6-Б класу), Коренги Антоніни, Сеник Оль-
ги, Михеєвої Руслани (учениць 5-А кл.), Герасименко 
Софії, Артишук Марії, Пронцевич Богдани, Федорова 
Владислава, Шайкіної Ольги, Лазарєва Захара (учнів 3-
Б класу) взяла участь у VIII семінарі-тренінзі Асоціації 
лідерів учнівського самоврядування «Сокіл» , який від-
бувся у селищі Ворохта. 

У семінарі взяли участь 15 дружин «Соколу» з різних 

областей України. 

 

 

 

 

Ольга Шайко, учениця 3-Б класу 

АНАЛІЗУЄМО, ПЛАНУМО     

   І ДІЄМО 

    26 січня в актовій залі гімназії відбулась учнів-
ська конференція за підсумками роботи учнівсь-
кого співуправління у І семестрі 2017-2018 н.р. 
Президент учнівського колективу Косенков Дмит-
ро прозвітував перед учнівськими активами про 
роботу виконану у І семестрі, а Коренга Антоніна, 
куратор центру дозвілля і корисних справ пред-
ставила план роботи учнівського співуправління 
на ІІ семестр 2017-2018н.р. 
     В рамках конференції було проведено вправу 
«Мозковий штурм», де усі учасники конференції 
внесли свої пропозиції щодо реалізації проекту 
«Великодні свята». 
     Учнівські колективи були нагороджені грамо-

тами та подяками за активну участь у акціях, про-

ектах та конкурсах у І семестрі.              

О. Черняк, педагог-організатор 

“Сокіл” вшановує 

     30 січня гімназисти  з шаною та повагою  відзначали 100-
річя Дня пам’яті героїв Крут.   

    Цьогоріч наш навчальний заклад  представляв тематичний 
загальноміський  захід  “Бій під Крутами”, який вдбувся в Па-
лаці учнівської молоді. Підготувала та провела  вечір—реквієм 
дружина «Соколу». В рамках заходу були представлені істори-
чна довідка подій січня 1918р., відеоролики, поетичні рядки та 
вокальні номери. Особливо майстерно та  проникливо був ви-
конаний номер  - діалог двох душ “Місячна доріжка” у вико-
нанні Руслани Шворак, Дмитра Косенкова та Михайла Урба-
новського. 

В актовій залі гімназії  також  вшанували пам'ять загиблих молодих україн-
ців   у 1918р  за незалежність  України  хвилиною мовчання. 

                                                                                                      Редколегія газети 

   Зігріє серце крапля доброти 

У селі Підгайці Луцького району відбувся обласний 

зліт юних волонтерів та лідерів учнівського самовря-

дування «Зігріє серце крапля доброти».  

   В рамках злету лідери учнівського співуправлін-

ня  нашого навчального закладу  Косенков Дмитро та 

Коренга Антоніна під керівництвом педагога-

організатора Черняк Ольги Степанівни презентували 

волонтерську діяльність гімназистів та роботу дружини 

«Соколу» .  

       А. Коренга, лідер учнівського співуправління 
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Позитивному 
 мисленню 

 можна навчитися 
 Пригадаймо  слова поета та філосо-

фа Емерсона: «Ми стаємо тим, про щоду-

маємо впродовж дня» … 

    Дійсно, сила думки є дуже сильною . Від 1 

до 5 % всіх наших думок є такими, що 

постійно повторюються. Саме вони є 

найбільш переважаючими і викликають в нас різного виду 

емоції. 

    «Вчіться обирати собі думки, як вибираєте одяг в шафі 

кожного дня», - цитата з кінофільму «Їж, молись, люби». 

    Як же почати думати позитивно?... Тут допоможуть  

«афірмації». Тобто усвідомлювані думки, які  людина думає 

для того, щоб замінити ними вже сформовані та давно діючі 

негативні переконання. Тут відбувається своєрідне заміщення. 

Словом, афірмації – це дуже сильний та дієвий спосіб свідомо-

го         впливу на власну підсвідомість. 

    Якими ж повинні бути афірмації? Запам’ятайте, що дієві 

афірмації повинні стверджувати про: 

те, чого  ми хочемо, а не про те чого ми не хочемо; 

те, що ми хочемо здобути, а не про те, чого ми бажаємо позбу-

тися; 

Досягнення чогось, а не про бажання позбутися чогось. 

 

Приклади кількох дієвих афірмацій Луізи Хей, відомої 

письменниці, автора 15-ти бестселерів мотивуючої літератури: 

•    Я заслуговую в житті найкращого. 

•    Джерело мудрості доступне мені. Все, що мені потрібно 

знати, відкриється для мене тоді, коли потрібно. І я прийму 

правильнее рішення.  

•    Я роблю те, що мені подобається. 

•    Я можу  проявляти всі своїтворчіздібності. 

•    Мій вибір – рух вперед. Я відкритий всьому новому. Я оби-

раю шлях пізнання та духовного розвитку.  

•    Я люблю і поважаю себе. 

•    Я люблю своє тіло. 

•    Всі мої органи працюють відмінно. 

    Цей невеличкий перелік можливих афірмацій ми можемо 

використовувати у повсякденному житті. Проте, найкраще – 

сформулювати список своїх власних позитивних думок, що бу-

дуть відповідати нашим індивідуальним потребах та бажан-

ням. 

    Пам’ятайте, що кожному під силу розібратися у своїх голов-

них потребах, сформулювати афірмації в позитивному ключі та 

почати процесс реалізації своїх задумів, головне  – бажання 

змінюватися.   

О. Кондрацька, практичний психолог 

Учениці 6-А класу Літвінчук Юля, 

Суріна Анна, Сачук Анна, Філик 

Анжеліка взяли участь у міському 

семінарі –тренінгу «Базові навички 

медіатора шкільної служби порозу-

міння». Дівчата отримали сертифі-

кати медіаторів ШСП та вже прове-

ли перші презентаційні заняття.  

С. Купрійчук, редактор газети 

                     

Шкільна служба  порозуміння 

“Гімназист плюс”                        

http://zaholovok.com.ua/dosje/afirmatsiji
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     Наше життя 

  Юна україночка 

30листопада 2017р. у Палаці учнівської молоді  вже традицій-
но відбувся міський конкурс «Юна україночка».  Він вже скільки 
років поспіль є улюбленим дійством  для старшокласників. Вболі-
вати за представника своєї школи стало для учнів справою честі та 
гордості за свій навчальний заклад.  

Конкурс  композиційно складався з наступних етапів:  

«Будьмо знайомі» (Оригінальна розповідь про себе, похо-
дження свого імені та показ свого  захоплення в українському сти-
лі).  

«Секрети бабусиної скрині»  (Запитання про символи україн-
ського народу).   

«Коса – дівоча краса» (учасниці на сцені робили українську 
зачіску на своїх подругах).  

Домашнє завдання (інсценізація уривку з твору українського 
письменника )  

 

Наш навчальний заклад представляла учениця  6-А класу   

Ліпич Софія, пропонуємо інтерв’ю з учасницею. 
  

-Вітаю,Софіє, Ви стали призеркою міського конкурсу”Юна  

україночка”. 

-Чи довго вагалися, ідучи на конкурс? 

Ні,я була впевнена у своїх силах, якщо ти ставиш перед собою 

ціль, то ніякі перешкоди 

тебе не зупинять. 

-Розкажіть більше 

про себе. 

- Навчаюсь у 10 кла-

сі, 3 роки  -  в складі 

“Аква”. Захоплюсь воли-

нськими письменника-

ми, зокрема Лесею Укра-

їнкою. У вільний час чи-

таю книжки, дивлюся 

фільми, цікавлюсь мис-

тецтвом фотографій. 

- Які у Вас враження від конкурсу? 

-Я  задоволена, що взяла участь у міському конкурсі  “ Юна 

україночка”.  Для мене це гарний досвід. Одна з моїх цілей до-

сянгута! 

Учнівський редактор Анна Плєшкова 

  

Цікавий  урок 

     Цю нову рубрику ми пропонує-

мо вести, щоб дізнатися, які ж 

уроки в гімназії проходять найці-

кавіше.  

“У нас був надзвичайно цікавий 

урок….” - таким  буде початок ва-

шої розповіді, любі читачі.   

       А ми  вже знайшли такий ціка-

вий урок.      

     Гімназисти 1-Б класу похвали-

лись нам, що у них був незвичай-

ний урок природи на тему: “Моя 

Земля у Космосі”. Учні працювали 

над проектами. Виготовляли ма-

кети Сонячної системи та косміч-

них тіл.   

     Знання отримали, матеріал за-

кріпили, навички розвинули . Що 

ще потрібно для щастя?       

       Учні дякують вчителю Людми-

лі Гнатівні  за дуже цікавий та пі-

знавальний урок. 

                                Редколегія газети 
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           Подорожуємо Україною 

 НЕЗАБУТНЯ ПОДОРОЖ   ДО ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА  

На зимових канікулах учні 1-А та 1-В класів разом з класними керівниками Компанієць Ж.І., Плєшковою О.В. 
та вчителем природознавства Жигаревич О.В. відвідали м. Івано-Франківськ. 

Вже з 6:00 ранку у нас розпочалася автобусна екскурсія по Івано-Франківську. Розповідь гіда та архітектурні 
об’єкти були настільки цікавими, що діти від захоплення мит-
тєво пробудилися. 

Ескурсія по місту тривала 2 години, потім ми приїхали в музей 
Писанки. Це єдиний музей у світі, архітектура і дизайн якого 
не може не дивувати, так як побудований у формі гігантського 
яйця. Там є понад 12 000 писанок, представлених з багатьох 
областей України, а також з США, Канади, Чехії, Швеції та 
Франції. 

З великим нетерпінням усі чекали на ескурсію до Святого Ми-
колая, садиба якого розташована серед мальовничої природи 
українських Карпат.  Це дивовижне, казкове місце. Нам прове-
ли ескурсію по кімнатах будинку, розповідали багато цікавого 
про Святого Миколая. 

А  ще можна написати листа, загадати бажання біля ялинки, 
побігати на подвір’ї, там знаходяться багато будиночків з різних казок. Учні заспівали колядок та щедрівок і 
отримали подаруночки від Святого Миколая. 

                                                                                                                                                 Учні 1-В класу Діана Бірук,  

Анна Бадира 

  Волонтерська служба 

     З нагоди Міжнародного дня волонтера вихо-

ванці гімназії завітали на гостину у реабіліта-

ційний центр. Зустріч відбувалася у зворушли-

вій атмосфері. Вихованці центру подарували  

присутнім свої музичні вітання. А гімназисти 

провели цікаву гру. Учениця 1-А класу Сугло-

бова Анастасія заспівала про зиму. Святковий 

торт вручили учні 2-А класу. 

Тепло і щиро привітала присутніх директор 

гімназії Олена Іванівна Вальчук та висловила 

надію, що наша співпраця буде продовжува-

тись. 

Дар’я Антошко, волонтер гімназії 

 

С 
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Срібні дзвіночки 

“Гімназист плюс”                                       

Спортивні  
досягнення 

  Команда гімназистів у складі Косенкова 
Дмитра, Коссака Андрія, Комарова Сергія 
здобула перемогу у міських змаганнях з ку-
льової стрільби. В особистій першості Дмит-
ро Косенков виборов 2 місце. Вітаємо хлоп-
ців та керівника команди Горбунова Євгена 
Сергійовича.  
  Молодці! 

 

КРОКС 

Вернісаж колядок і щедрівок 

  Наше дозвілля 

Сторінку підготували   
Анна Плєшкова та Дар’я Нагурник    
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 ТЕАТР ЮНОГО ГЛЯДАЧА ВІДКРИТО!!! 

   Збулася мрія креативних, творчих гімназистів - створення власної театральної студії. Прем’єрою п’єси 

“Метелики на шпильках” за романом Ірини Вільде відкрив-

ся театральний сезон. 

    Головні ролі у п'єсі виконали учениця 4-А класу Саюк 

Олександра та учень 6-Б класу Косенков Дмитро. Учні 4-А 

класу Софія Мірчук, Емілія Круткова, Анна Плєшкова, Ма-

рія Стрельчук, Аміна Шкаран, Максим Шушвар, вперше 

вийшовши на сцену як трупа театру, зізналися, що відчуття 

неперевершені, це мрія їхнього життя. 

    Майстерно були зіграні мізансцени у виконанні Анастасії 

Міщук, Катерини Громік, Ольги Остапук та наймолодших 

акторів театру Діани Бірук (1-В клас) та Володимира Крут-

кова. 

   Венський вальс у виконанні Максима Шушвара та Вероні-

ки Райчук у фіналі підняв весь за зал: аплодисменти та 

«браво» від глядачів: учнів, вчителів та батьків – найкра-

щий вияв шани та вдячності. 

    Подякувала акторам та керівнику, вчителю української 

мови і літератури Зої Приступчук, за майстерність та профе-

сіоналізм на сцені директор Олена Вальчук. Людмила Бара-

новська, заступник директора з НМР, запропонувала дати 

ім'я Олени Пчілки нашій театральній студії. Адже ця славна 

українка сама створила сімейний театр Косачів, писала п'є-

си, які й сьогодні успішно ставляться на професійних сценах 

України. 

    Отож Театр юного глядача при Ковельській міській гімна-

зії імені Олени Пчілки розпочав свою роботу. 

Прем’єра відбулася. Триває підготовка до нової постановки. 

У виборі наступної п'єси сумніву не було: це має бути твір 

саме Олени Пчілки. Прем'єра п'єси «Світова річ» – на поча-

тку березня 2018р. 

   Чекаємо на глядачів, поціновувачів театрального 

мистецтва та всіх небайдужих до життя нашої най-

кращої гімназії в Україні! 

Анастасія Глущук, Анна Плєшкова, 

редактори газети . 

  Творча майстерня 
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