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«ГАЗЕТА

КРОС»

Ради Вас вітати у Слобідському районі
Гімназія № 82 –
наша гордість

Что такое
«Газета КРОС»
и чем она
интересна?
Наша
газета
выпускается районной
организацией
ученического самоуправления. Её создают лидеры ДЮГО школ Слободского района.
Творческий
коллектив «Газета
КРОС» в первую
очередь поддерживает интересы учащихся нашего района.
«Газета КРОС» является периодическим изданием. Редакция газеты приглашает к сотрудничеству всех желающих проявить свои
журналистские
и
управленческие таланты.

Більшість школярів України вже не вперше чують гучне та
водночас хвилююче дзеленчання
Першого дзвоник, але кожного
разу ця подія знову і знову викликає такі теплі та приємні почуття.
Всі ми в очікуванні нових шкільних подій: зустрічі із друзями, різноманітних заходів, захоплюючих
екскурсій, перемог і досягнень та
просто цікавих уроків, на яких
здобуваємо безцінні знання та
збагачуємо власний досвід.
Але саме цей навчальній рік
виявився ще більш святковим та
радісним саме для учнів нашої
гімназії. Всі присутні на Святі
першого дзвоника були вражені
змінами, які відбулися влітку на
пришкільній території: відремонтовано шкільний двір, встановлені ігрові майданчики для дітей,
повністю реконструйовано стадіон, який включає футбольне поле, майданчики для командних
ігор, тренажери та знаряддя для
легкої атлетики. Також приєм-

ною несподіванкою став візит мера міста Харкова Геннадія Адольфовича Кернеса, який висловив
щирі побажання всім учням, батькам та вчителям. «Мені почесно і
приємно повертатися сюди, але не
тільки тому, що це дитячі спогади. Я радий, що вісімдесят друга
гімназія весь час розвивається,
сьогодні - це успішна, сучасна
школа, з високим рівнем знань,
відмінними результатами і, впевнений, ще кращим майбутнім. Користуючись нагодою, що тут і
вчителі і батьки, хочу сказати, що
дуже потрібні спільні зусилля:
вчителям - за роботою, важливою
і відповідальною - важливо просто любити дітей. А батькам, у
свою чергу, крім любові, розділяти з педагогами відповідальність
за виховання і розвиток дітей,
брати участь у житті школи», сказав Геннадій Кернес, виступаючи на святі Першого дзвоника.
Кануннікова Сніжана,
учениця 11-Б класу ХГ № 82
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Учнівське самоврядування
готувати концертні виступи та
Ми навчаємося в 10-Б класі ставити танці на певну тематику.
ХЗОШ №151. 3 роки поспіль пра- Це круто, коли ти маєш можлицюємо в міністерстві Культури вість

продемонструвати

свою

«Шкільної Республіки». Ви можете майстерність та подарувати люзапитати: а чому саме 3 роки? Від- дям радість!
повідь проста, бо саме тоді до нас у

Для нас шкільне самовря-

школу прийшла працювати педа- дування не просто слова. Самогогом-організатором Ткаченко Ок- врядування - це можливість просана Володимирівна. На той час явити себе, виявити та розвинути
багато дівчат з нашого класу займа- свої здібності й таланти. Завдяки
лися танцями, але на шкільні захо- шкільному самоврядуванню наш
ди нас не запрошували. Оксана танцювальний колектив існує і
Володимирівна запропонувала нам зараз. Ми пишаємося тим, що
виступити перед батьками, учите- можемо принести користь рідній
лями та учнями школи на новоріч- школі та «Шкільній Республіці».
ному концерті. Ми почали підбиДівчата та хлопці! Не
рати музику та готувати костюми.
«сидіть» у телефонах! ПриєднуйЦей виступ для нас був дуже важтесь до учнівського самоврядуливим! І ось новорічний концерт!
вання й ваше життя буде цікавіНашу майстерність побачили всі!
шим, ніж нова комп’ютерна гра!
Ми були дуже щасливими!
Давайте жити яскраво!!!
З того часу ми увійшли до
Учениці 10-Б класу ХЗОШ №151
складу міністерства Культури, поХісатмундінова Вероніка, Кошарна
Дар’я

Ода про школу
Нова українська школо,
Ти - взірець майбутнього життя!
Відкрила двері учням ти свідомо,
Неначе поклик щастя, віри у
знання!…
Є коло друзів тут,
І затишок родинний,
І атмосфера справжнього життя,
І перша вчителька натхненна і
сумлінна,

Що надихає віру у знання!…
Вже мелодійний дзвоник лине,
Розташувалися за парти, неначе горобці Першокласники, колишні дошколята,
Їм надан поклик створити
справжнє свято,
Любові, успіху і мрії вам в
житті!
Крівякіна Софія
учениця 8-Б класу ХЗОШ № 91
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Нова українська школа

Якою має бути сучасна школа? Сучасне суспільство вимагає змінити підходи
до навчання. Концепція Нової української
школи визначила головне завдання сучасної освіти України – підготовку успішної
особистості, яка здатна застосовувати свої
знання за мінливих умов, чия компетентність дозволяла б залучатися у постійну
самоосвіту протягом усього життя. Таким
чином, зміст початкової освіти базується
на компетентнісному підході. Важливо не
те, що ти знаєш, а як ти цим умієш користуватися. Саме такою школою повинна
стати сучасна українська школа.
Сьогодні учні часто спроможні відтворювати лише фрагменти несистематизованих знань, проте часто не вміють застосовувати їх для вирішення життєвих проблем. Дитині недостатньо дати лише знання, набагато важливіше навчити користуватися ними. Освітній процес відбувається
у відповідному освітньому середовищі й
успішним може бути тільки за умов інтеграції – консолідації зусиль усіх його учасників: і учнів, і вчителів, їхніх батьків, громадських організацій тощо.
Навіщо вводять інтеграцію? Для того, щоб учні отримували можливість пов’язувати зміст двох чи більше предметів у

межах однієї теми дослідження. У ході
інтегрованого навчання учні отримують
глибоке розуміння будь-якої теми, завдяки її дослідженню з різних сторін та
точок зору, мають більш чітке розуміння того, як предмети, навички, ідеї пов’язані із реальним світом..
Як зробити так, щоб навчання дитини у школі було більш ефективним та
зберегти при цьому постійний інтерес
до навчання? Освітня реформа передбачає навчання через гру, особистий досвід, дослідження, уміння співпрацювати
з іншими дітьми.
Нова українська школа дає можливість учителю особисто обирати шляхи для досягнення кращих результатів.
Тобто, провідними аспектами Нової української школи є дитиноцентризм та
індивідуальна освітня траєкторія. Облаштування навчальних класів дає змогу
учням самостійно добирати матеріали
та інструменти для розв’язання завдання, а не лише користуватися тим, що
пропонує їм учитель. Саме так можна
виховати креативну особистість, яка
шукає нестандартні підходи, вміє здійснювати свідомий вибір.
Найголовніше у концепції, щоб
учителі бачили зацікавленість учнів,
блиск у їхніх очах, мотивацію до навчання. Час змінюється, а з ним і суспільство. Нам хочеться вирости конкурентноспроможними на сучасному ринку
праці. А завдання вчителя - допомогти
учням стати успішними та щасливими.
Ізотова Луїза,
учениця 11-Б класу ХГ № 178
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Екскурсія до Верховної Ради України

24 вересня 2018 року я у
складі переможців конкурсу
проектів «Школи розвитку»
для лідерів учнівського самоврядування Харківської області, організованого Харківським регіональним інститутом
державного управління, відвідала вищий законодавчий орган нашої країни – Верховну
Раду України. Разом з учнями,
які представляли кращі організації учнівського самоврядування шкіл Харкова та Харківської області, під час ознайомчої екскурсії я ознайомилась із
основними принципами діяльності Верховної Ради, побувала у головній залі Парламенту,
а також у кулуарах та комітетах. Крім того, я мала змогу
поставити додаткові питання,

що стосуються діяльності Народних депутатів.
Після візиту до Парламенту ми відвідали Музей національної архітектури й побуту в
Пирогово, де ознайомилися з
культурою найцікавіших куточків України, побачили життя
українського народу 17–20 століть, побачили предмети побуту
звичайного українського будинКалашнік Дар'я,
ку тих років.
учениця 11-А класу
Це була неймовірна екскуХЗОШ № 68,
рсія, яка залишила гарні спога- лідер ДЮГО "Райдуга"
ди, емоції та змусила йти вперед й розвиватися. Ця поїздка
запам'ятається мені на все життя.
Я маю право!
Я маю право! Доволі часто ми чуємо цю фразу в повсякденному житті, але ніколи не замислюємося над її значенням. Нам
завжди здається, що прав, менше ніж обов'язків. І що деколи
вони нерівноцінні. Але ми забуваємо про наше головне, найважливіше право - вільно висловлювати свої думки. Адже користуємось ним щодня: висловлюємо своє ставлення до подій, які
відбуваються у світі та країні, або щодо поведінки людей та
багато іншого. Навіть у школі, висловлюючись з приводу будьякого твору, ми чітко обґрунтовуємо свою позицію й думку. І
робимо це вільно, і ніхто не може забрати в нас це право, або
сказати, що думка неправильна.
Звісно, у житті все відбувається не так, як повинно бути. Багато людей страждає від утиску з боку влади чи суспільства, у
разі, якщо думка відрізняється від так званої «норми». Але що
таке ця норма? Сформована думка багатьох людей, яка зміцнювалася протягом довгого часу і стала зручною для розуміння. Але треба пам'ятати, що саме «вихід із зручності» є каталізатором розвитку будь-чого.
Саме тому, важливо не тільки слухати людей, але й чути їх.
Терпимість до позиції інших є запорукою мирного та щасливого життя. І ніхто не має право заборонити вам висловлювати
власну думку. Але треба враховувати особисті кордони кожної
людини і з повагою ставитися до них.

Тєльнова Валерія, учениця 11-Б класу ХЗОШ № 20
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Моя правова Україна
Справжні закони покояться в
людській природі; хто діє всупереч
їм, той відчуває на собі наслідки цього.
А. Ейнзідель
Кожна людина від
народження має певні
права, які закріплені в
Декларації прав людини, що прийнята міжнародним
товариством.
Людству знадобилося
чимало століть, щоб зібрати усі ці права та
зрозуміти їх значення.
Найголовнішим
правом для людини є її
право на життя. На
жаль, люди чомусь забувають про це і бездумно позбавляють інших
життя. Життя безцінне,
тому ніхто і за жодних
умов не має права його
забрати.
Також до основних прав людини належить право на власну
гідність та волю. Тому
вона має право вільно
обирати, що їй робити і
ніхто не повинен її примушувати до чогось.
Ніхто не має права принижувати людину ні фізично, ні морально.
Для мене головним правом є відстоювання своєї думки, адже
кожен з нас хоча б раз у

житті зіштовхувався з
такою ситуацією, коли
ти висловлюєш свою
думку, але її не вважають за потрібне вислухати. Пізніше виявляється, що ти, дійсно, мав рацію.
Особисто я вважаю, що ми самі повинні стежити, щоб
наші права не порушувалися. Якщо громадяни бачать, що порушуються їхні права
та свободи, від них
очікується виконання
їхнього громадянського обов’язку – змінити дану ситуацію. Саме тоді наша держава
могла б називатися
правовою.
Кальченко Марія, учениця 8-В класу
ХЗОШ №102

«Пам`ятник Людмилі Гурченко»
Осінь розшила різнобарвним нитками панорами нашого рідного міста
Харкова. На сонці кольорові мережива такі яскраві, що здається, ніби ти
потрапив у якусь чарівну казку…Так і
хочеться вийти на зустріч із природою й зануритись у магію фарб і власних
почуттів.
Оновленим сквером, що по вулиці
Тринклера, рухалися юнак із дівчатком. Маленька весело пританцьовувала навколо хлопця, невпинно розповідаючи про щось своє. Ще здалеку
вона помітила надзвичайної краси
пам`ятник, що виднівся на фоні
охайних
клумб.
- Артемку, дивись! Кому присвячено
цей пам’ятник? - смикнула сестричка
за
руку
брата.
- Талановитій актрисі Людмилі Гурченко. Вона відома своїми неординарними кінообразами й до того ж є
почесним громадянином нашого міста.
Підійшовши до пам`ятки ближче,
Іринка зацікавлено розгледіла фігуру
актриси.
- Яка гарна, - сказала вона, - така лебедина постава. Уся випромінює жі-
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ночність. «Вона прекрасна», - прошепотіла
Іринка, мов зачарована.
- Розумієш, справа не в
зовнішності: Людмила
Гурченко стала кумиром мільйонів, її талант
вразив кожного, актриса засяяла яскравою зіркою на небокраї кіно,
театру й суспільного
життя, - сказав брат на
одному диханні.
«А зараз, моя маленька
джиго, ходімо по солодку вату».
Іринка вдоволено усміхнулась, і вони вдвох
поспішили купувати
бажані солодощі.
Ажурне листя,
переливаючись на сонці, кружляло золотим
дощем навколо перехожих. Горобчики десь
поруч вицвірінькували
свою ненав`язливу мелодію, а вітер тихо шелестів попід ногами,
наче боявся розбудити
малечу у візках. Усе співало, прославляючи
харківську осінь, і тільки замріяна постать
славетної Людмили Гурченко здіймалась над
красою міста, ніби сумуючи разом із вітром.
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«Все в наших руках»

Чернівці… Центральна магістраль міста - пішохідна вулиця Ольги Кобилянської - завжди
людна й гамірна. Вуличні музики співають українських пісень,
а продавці сувенірів запрошують до своїх крамниць купити
магнітик або листівку із зображенням рідного міста. У Чернівцях мені завжди тепло й спокійно, наче вдома, тому я дуже
люблю туди повертатися.
У вересні 2018 року я мала
змогу відвідати Чернівці, бо стала однією з найкращих зі ста переможців конкурсу «Я – найкраще України». Нас запросили у
столицю Галичини на І Міжнародний дитячий літературний
фестиваль «Literature future»,
який тривав лише два дні, але
програма фестивалю була настільки насиченою, що не залишало відчуття, наче він триває тиждень. Організаторкою фестивалю була дуже тендітна й ніжна, а водночас мужня й стійка
Марта Левченко. Я захоплююся
Мартою, бо вона змогла добре
організувати таке масштабне
дійство.
Донцова Анна,
Для нас було проведено
учениця 10-А класу безліч тренінгів та лекцій, чимаХЗОШ
№
6 0 ло зустрічей з неймовірно цікавими людьми, наприклад, з волонтеркою Яною Зінкевич, яка

вражала своєю принциповістю
та силою духу, Вадимом Крищенком, українським поетом та піснярем, живою легендою. Нам показували театральну виставу, що
була поставлена за сюжетами наших творів, було дуже цікаво
спостерігати, як люди по-своєму
інтерпретують мої вірші. У нас
була змога зустрітися й послухати вживу зірку української музики і лідера гурту «ВВ» – Олега
Скрипку: він виконав для нас
декілька своїх хітів і, спілкуючись із нами, ділився власним
досвідом, розповідав про секрети
своєї популярності.
А найприємнішим сюрпризом було те, що мене визначили
переможницею у старшій категорії, і я стала кращою з найкращих. Ця перемога мене дуже
окрилила й надихнула, але шлях
до неї був важким й тернистим.
Отже, завжди працюйте над
собою, будьте терплячими і цілеспрямованими, тоді доля обов’язково оцінить ваші старання.
Оксана Комякова,
учениця 10-А класу,
ХЗОШ № 78
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«Наркотики? Не моя тема!»
Нещодавно учні ХЗОШ№ 95 взяли
участь у заході, який був організований
відділом ювенальної превенції Управління превентивної діяльності ГУНП в Харківській області спільно з Харківським
міським благодійним фондом «Благо».
Завдання квесту під гаслом
«Наркотики? Не моя тема!» - в ігровій
формі донести дітям інформацію про
шкоду вживання наркотиків, а також показати, що працівники поліції це люди,
яким можна довіряти, вони завжди прийдуть на допомогу.
В цьому році разом з учнями в команді знаходився працівник поліції – це
шкільні офіцери, патрульні поліцейські
чи працівники ювенальної превенції. Основна задача заходу зробити так, щоб діти бачили в поліцейських своїх друзів могли на вулиці підійти до поліцейського, заговорити, запитати щось чи попросити допомоги.

У змаганнях, які пройшли на базі
тренінгового центру ГУНП, взяли участь
50 дітей віком від 14 до 17 років з різних
закладів освіти міста Харкова та Харківського району. Команда «95 family» нашої школи теж була серед учасників.
На початку гри ми ознайомилися з
правилами її проведення та станціями, на
яких потім змагалися у спритності, влучності та відповідали на запитання. Під час

квесту команди проходили 10 станцій по
колу. Блоки завдань стосувалися питань, пов’язаних з причинами та наслідками вживання підлітками психо-активних речовин,
знаннях законодавства та медичної допомоги. Ще ми змагалися у стрільбі з луку.

Про свою роботу нам розповіли поліцейські з Управління патрульної поліції ГУНП в Харківської області. Працівники кінологічного центру також підготували для
учасників квесту показові виступи зі своїми
чотирилапими помічниками. Перед нагородженням учасники із задоволенням спробували себе у ролі патрульного поліцейського.
Наша команда «95 family», яка набрала найбільшу кількість балів, стала переможцем змагань. Всі учасники гри отримали
солодощі, пам’ятні дипломи та медалі.
Могоричева Кристина, учениця 10-А
класу ХЗОШ № 95
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Посвята в ліцеїсти
Знання — це ключ до всього в світі.
Його дарують нашим дітям
Надійні і ласкаві руки
Учителів — митців науки.
З ліцеєм легше нам зробити
На шлях життєвий перші кроки.
Шляху цеглинки - це уроки,
Що вчать на світі гідно жити.
Рудак Данило, 11-А клас
19 жовтня в нашому ліцеї відбулось традиційне свято – День ліцеїста.
Учні 5-х класів стали членами нашої великої ліцейської сім’ї, а ми з радістю
прийняли їх. Діти прийшли до ліцею лише 2 місяці тому, але вже встигли налаштуватися на ритм нашого закладу освіти.
Класними керівниками 5-х класів стали
учитель англійської мови Семененко Світлана Михайлівна (5-А) та учитель математики Селезньова Анастасія Сергіївна
(5-Б).
Свої виступи-візитівки п’ятикласники представили учителям, батькам та
учням ліцею. Діти співали, танцювали,
вражали своєю пластичністю та артистизмом.
Фінальним акордом нашого свята
стала Клятва ліцеїста та урочисте виконання Гімну ліцею. Директор Світлана
Василівна наголосила, що «з батьківських обіймів ми входимо нині під стріху
цього священного храму наук» і що
«прийде час, і ми будемо мати вплив на
благо цілого суспільства...». Клятва ліцеїста – це серйозна обіцянка завжди шанувати традиції та з гордістю носити звання
Ліцеїста, яка прозвучала перед всією ліцейською родиною (учителями, батьками, учнями). Висловлюємо надію, що нові
учні стануть справжніми ліцеїстами і
прославлять наш ліцей своїми здобутками.
Макаренко Іван,
учень 7-А класу
ХТЛ № 173
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Наша школа – джерело наснаги чимо яскраве свято цього навчального року
Для кожної людини назавжди залишається у пам’яті найкраще, позитивні моменти, яскраві події, змістовні та
цікаві заходи, або навколишнє оточення.
Для нас, учнів ХНВК № 112, це наша
школа, рідні вчителі, батьки.

Більш ніж 80 років наш заклад
освіти зустрічає дітей, в якому виховують, навчають, радіють досягненням та
співчувають негараздам. Кожний рік –
рік історичний, зі своїми традиціями,
правилами, подіями. Але для кожного з
нас школа – джерело наснаги та любові.
Саме тут нам подобається проводити вільний час, створювати нові проекти, робити реформи, розвиватись.

– День працівника освіти! Оргкомітет органів учнівського самоврядування ХНВК №
112 «Експрес 112» разом з вчителями вирішили провести цей день у вигляді стилізованого шоу «Лас-Вегас», такого ще у нас не
було та ми й самі не знали, що все відбудеться на найвищому рівні.

Запропонований дрес-код для вчителів і дітей, несподівані змагання, жарти, веселі перерви, святковий концерт та безліч
сюрпризів – мала частина того, що відбувалось 5-го жовтня в школі. Бурхливі емоції,
найкращій настрій самого цього дня знову
ж довели, що ми навчаємось в найкращій
школі, за найкращими вчителями. Та пишаємося тим, що наша рідна школа справжнє
джерело наснаги для дітей,вчителів та батьків.

Щороку ми проводимо безліч тематичних заходів, подій, екскурсій, в
Стілець Ольга, учениця 9-Акласу
яких залюбки беруть участь діти та педагоги, разом, пліч-о-пліч. Але зазначи- ХНВК № 112, ДЮГО «Експрес 112»

Ст р . 1 0

Выпуск КРОС № 1 (сентябрь-октябрь 2018 г.)
«Ми за мир!»

Традиції нашої школи

21 вересня – Міжнародний день миру. Мир –
безпека дітей; безпека бути тим, ким хочеш; безпека близьких, знайомих, свобода людей". День Миру
відзначається як день глобального припинення вогню і відмовлення від насильству. Цей день заведено
думати про мир, бути з тими, кому потрібен мир і
цінувати мир там, де він ще є. "Міжнародний день
миру - дає кожному з нас можливість справою довести свою прихильність до миру, ставши поборником цілей у галузі сталого розвитку", - так сказано в
щорічному святковім посланні ООН. Привернути
увагу до проблеми миру на землі - ось основна мета
цього свята. У всіх куточках світу, навіть у далекій
Африці, проводять заходи, спрямовані на залучення
уваги до того, як багато в нашому світі агресії і зла,
безглуздих смертей і ненависті.
До відзначення цього свята долучилася і
ХСШ № 114. Учні 1-11 класів намалювали плакати,
зробили колективні роботи – листівки «Ми за
мир!». Ці листівки були представлені на шкільній
виставці. Роботами учнів цікавилися батьки та вчителі. На перших уроках проводилися уроки, присвячені святу. Вчителі розповідали дітям, що таке мир,
що мир – це не розіграш; мир – це не те, що є "поки
воно не стріляє". Наша школа прагне донести думку про важливість миру і спокою на землі! Адже
війна і агресія - це не спосіб вирішення проблем,
вони тільки все ускладнюють, приносять багато горя і біди.
Будняк Анастасія,
учениця 10-А класу ХСШ № 114

Кожна школа має свої традиції. Наша
школа не є винятком, ми маємо безліч традицій, які об’єднують учнів, учителів, випускників, батьків. Наявність таких традицій –
ознака зрілого колективу.
Розпочинає марафон шкільних свят
звісно «День знань». Кожного року першого
вересня на нашому шкільному подвір’ї проходить святкова лінійка, присвячена початку
навчального року. Привітання директора,
приємне хвилювання першокласників та випускників, найкращі вокальні і танцювальні
номери, святковий виступ першокласників,
теплі слова від гостей та випускників. Це чудове свято, яке по традиції закінчується першим в цьому році шкільним дзвоником.
Кожен рік ми усією школою обираємо «Міс осінь», дівчата демонструють свої
таланти та образи, після чого представники
суддівського комітету обирають переможницю. Також у нашій школі проводиться
«Благодійний Ярмарок», за допомогою якого
ми збираємо кошти на благодійність. Ми раді, що маємо змогу допомагати людям, які
цього потребують.
«Halloween» теж є частиною наших
традицій. У цей день ми зазвичай влаштовуємо шкільну костюмовану вечірку.
Потім відзначаємо «Новий Рік», влаштовуємо концерт, у якому приймають участь
учні усієї школи. Це чудово!
Ще у нас є традиція відзначати «День
закоханих», у цей день усі роблять приємні
подарунки одне одному.
Навесні ми святкуємо Міжнародний
день прав жінок і миру, вітаємо жінок, дівчаток зі святом.
І
завершує
калейдоскоп
свят
«Останній дзвоник» та «Випускний бал». Це
особливі свята для нашої школи, коли ми вітаємо випускників. Навколо атмосфера прощання з дитинством, шкільним життям, хвилюючий день для всіх нас, одночасно сумний
і радісний.

Комова Софія,
учениця 11-А класу ХСШ № 77
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«У світі тварин»
«Людяність визначається не по тому, як ми ставимося до інших людей.
Людяність визначається за тим, як ми поводимося з тваринами»
28.09.2018 в ХЗОШ №44 за участю
організації учнівського самоврядування
«Шкільний парламент», кафедри біології і хімії та учнів 1-11-х класів було проведено традиційну щорічну виставку домашніх тварин та птахів «У світі тварин», відвідувачі якої розширили своє
уявлення про красу і різноманітність
тваринного світу. Виставка домашніх
тварин - один з найулюбленіших заходів
для дітей, батьків та вчителів школи. Учні принесли своїх домашніх тварин‚ щоб
поділитися з оточуючими красою живої
природи...

Беручи в дім будь-яку живу істоту, ми беремо на себе велику відповідальність. Бо
всі тварини беззахисні перед людиною, а
ми дуже часто користуємося цим. Але буває навпаки - люди зраджують своїх домашніх тварин: зневажають їх, викидають на
вулицю, віддають іншим, не думаючи про
те, що серце цієї істоти вже навіки віддано
саме їм.
Школярі по-іншому, з розумінням, зі співчутливістю, стали ставитися до тварин, а
деякі виявили бажання завести домашнього
улюбленця. Кожна дитина мріє про свого
власного собаку чи кішку, папугу, рибок
або будь-яку тварину. Саме спілкування з
ними допоможе в майбутньому вирости доброю, чуйною людиною, не байдужою до
оточуючих.

Кожна тварина має свій характер,
свої особливості, уподобання. І не встигаєш переступити поріг, а до тебе кидається твій улюбленець, який чекав на Головне - це пам'ятати, що ми відповідатвоє повернення з нетерпінням і вима- льні за тих, кого приручили.
гає, щоб йому приділили увагу. Хто б то
не був, він прекрасно знає, що є повноПетрова Карина, учениця 10-А класу,
правним членом родини, де його любПрезидент організації
лять і ніколи не образять, бо він довіривучнівського самоврядування
ся людині і не має нікого ближчого за
«Шкільний парламент» ХЗОШ № 44
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Традиції Харківської гімназії № 46 ім. М.В. Ломоносова.
День учнівського самоврядування.

5 жовтня 2018 року в гімназії на
честь Дня Вчителя традиційно пройшов
день шкільного самоврядування – «День
Дублера».
День самоврядування дійсно є традицією нашої гімназії, яка налічує вже 21
рік та об’єднує багато поколінь учнів.
Мета такого заходу дуже проста – кожен бажаючий учень 10-11 класів може
на один день відчути себе вчителем, адміністратором, або навіть спробувати свої
сили на посаді директора гімназії!

Проведенню уроків передує ретельна
підготовка. Учні отримують матеріали та
завдання до уроків від вчителівкураторів, опрацьовували їх, щоб в День
Дублера самостійно передати усі знання
своїм молодшим товаришам.
Треба зазначити, що День Дублера
пройшов дуже організовано та плідно і це
також традиційно.

Всі
дублери
ретельно підготувались
до
проведення
уроків і проводили їх з великим ентузіазмом, а учні середніх та молодших
класів
допомагали
вчителямдебютантам
своєю увагою
та бездоганною поведінкою на уроках. Навіть на перервах було менше галасу та метушні.
Навчальний день завершився засіданням педагогічної ради учнів – дублерів та
вчителів. Засідання проводили дублери
директора гімназії та заступників директора з навчально-виховної роботи, які зауважили, що Дні самоврядування повинні і
надалі бути традиційними, тому що надають можливість набувати нового досвіду
та проявити свої організаторські та творчі
здібності всім учасникам.

Фінальним акордом святкового дня
завжди є концерт, який готують учні 5-11
класів.
Бутенко Вікторія,
учениця 9-Б класу ХГ № 46

Выпуск КРОС № 1 (сентябрь-октябрь 2018 г.)
Фестиваль «Фантазії осені»
Культмасова комісія шкільного парламенту проводить у школі фестиваль
«Фантазії осені». Якою буває осінь? Теплою. Золотою. Туманною. А ще осінь, як
жодна інша пора року, буває креативною.
Саме восени під ногами та на відстані витягнутої руки можна знайти силу-силенну
матеріалу для створення власної затишної
осені – чи то з листя, чи то з каштанів, чи
то з гарбузів. Восени кожна дитина стає
Митцем.
Всі класи взяли активну участь у фестивалі, творчо підійшли до такого заходу
і створили оригінальні композиції на осінні мотиви. Всім своїм творінням діти вигадали креативні і красномовні назви. Матеріалами для втілення творчих фантазій були осінні дари природи: фрукти, овочі, квіти, листя, гілки дерев, які допомогли створити яскраві букети, квітковий водограй,
казковий двір, образи баранчиків, дельфінів, ляльок, поробки з гарбузів та багато
інших захоплюючих витворів. Оцінювали
витвори мистецтва журі 10-А класу, яке
прийшло до загальної думки, що всі впорались, композиції вийшли яскравими та
актуальними.
За підсумками фестивалю класи були нагороджені грамотами шкільного парламенту. Вашій увазі представлені кращі
роботи.
Кожен витвір вартий ува-

ги.

В и п ус к

ХПСШ «Харківський колегіум».
Наші традиції.
Однією з традицій «Харківського колегіуму» вважається проведення благодійних ярмарків. Як правило, це відбувається двічі на рік: до Дня українського козацтва та в п’ятницю під час святкування
Масляної. Колегіїсти власноруч готують
солодощі та страви, напої та іграшки тощо. Цьогорічний ярмарок проходив під
гаслом «Куліш, галушки та вареники –
справжня козацька їжа».

Зазвичай, підготовка та проведення
ярмарку викликають велике захоплення
як серед учнів, вчителів, так і серед батьків.
Класи змагаються між собою – хто
збере найбільше грошей під час ярмаркової торгівлі.
Усі кошти, вторговані на ярмарку, витрачаються на благодійні справи, зокрема
на допомогу дитячому притулку в селищі
Коротич, для купівлі необхідних речей
військовослужбовцям української армії,
допомогу онкохворим дітям тощо.
Поцепецька
Маргарита,
учениця
7-А класу
Даниленко Альона,
«Харківського
колегіуму»
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«Дивосвіт» привічає Осінь-господиню

19 жовтня учні 1-3-х класів вальдорфської ініціативи "Дивосвіт" Харківської школи № 94, вихованці-дошкільнята з екопростору "Зернятко" та майбутні першокласники
стали учасниками «Свята Осені».
Кожне свято для наших учнів – це закріплення вмінь та навичок, які діти здобували на уроках, та їх демонстрація перед батьками, учнями інших класів, гостями, що є
найкращим стимулом для навчання.
Так, осіння пора спонукала вальдорфців до вивчення віршів та пісень про
осінь, спокійних мелодій на флейті, цікавих
ритмічних малюнків тощо.
Музичні вправи також послужили учням основою для вивчення математики, української літератури та англійської мови: учні першого класу завдяки власному ритмічному музичному супроводу легко вивчили
багато віршів та пісень, учні другого класу
під час танку продемонстрували знання таблиці множення та англійської мови, учні третього класу виконали складну театральну
постанову "Казка про дракона", в якій показали і навички в читанні українською мовою,
і гру на багатьох музичних інструментах, і
вміння працювати ляльками настільного театру, і, що найголовніше, високу злагодженість у діях всього класного колективу.
Ну й звичайно ж, справжнє осіннє свято не обійшлося без осіннього смачного ярмаркування, частину зароблених коштів з
якого діти планують витратити на благодійність.
Запрошуємо нових учнів у нашу дружню родину!
Наталя Чащина, вчитель початкових класів

ХЗОШ № 94

Вересень з вереска медом годує,
Жовтень – жовтенький, він листя фарбує,
А листопад лист останній зриває
І вже на зиму осінь чекає…

Харківська гімназія № 83
Школа - це місце, де ми вчимося, спілкуємося з
друзями, пізнаємо багато нового та цікавого! В нашій гімназії всі знають, що цікаве відбувається не
тільки на уроках, а й в позаурочний час.
Так багато різноманітних заходів, конкурсів,
спектаклів, виступів проходить у нас у закладі. І кожного разу вони - неповторні!
Восени ми святкуємо «День Учителя». В цей
день старшокласники «приміряють» на себе ролі
учителів та ведуть уроки. Це так весело та водночас
відповідально.
На «День осені» гімназія прикрашається осіннім листям, а учні організовують свято – таке поосінньому жовтогаряче, ліричне та барвисте.
Для нас гімназія – це не тільки навчальний заклад, де всі вчаться, а й місце де постійно вирує цікаве й творче життя!
Долгова Катерина, учениця 9-Б класу ХГ № 83
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«Стежками пам’яті»
29 жовтня 2018 року в рамках реалізації
проекту «Грані пошани», який було запропоновано організацією учнівського самоврядування Слобідського району КРОС на
2018/2019 навчальний рік, на базі ЦДЮТ №
4 відбулася зустріч «Стежками пам’яті»,
присвячена Дню визволення України від фашистських загарбників.
У заході взяли участь голова комісії по
роботі з молоддю громадської організації
«Організації ветеранів України м. Харкова»
Пінчук К.М., голова громадської організації
«Організація ветеранів України Слобідського району м. Харкова» Пальоха В.А., представники
громадської
організації
«Організація ветеранів України Слобідського району» Холоша П.К., Захаров П.Г., Слободян П.І., Іоніна С.І., Литвинцев М.Т., лідери ДЮГО Слобідського району КРОС, учні
та педагоги ЗЗСО району, вихованці гуртків
ЦДЮТ № 4.
Ветерани «пройшли стежками пам’яті»
та поділилися з учнівською молоддю спогадами про Другу світову війну.
Квасницька Юлія, вихованка вокального гуртка «Жемчужинка» ЦДЮТ № 4 поділилася своїми враженнями від заходу: «Нам
потрібні такі зустрічі. Щоб будувати краще
майбутнє необхідно знати досвід минулого.
А хто, як не очевидці важливих для країни
подій минувших років зможуть найкраще
розповісти про них сучасній молоді».
Вихованці гуртків підготували концертну програму для учасників заходу.
Наприкінці зустрічі шановні гості разом із учнями висадили саджанці яблунь на
алеї «Дерево миру» на території ЦДЮТ №
4.
Гуденко Карина, учениця 11-А класу
ХНВК № 112,
Голова «Центру зв’язків з громадскістю»
ДЮГО КРОС Слобідського району
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