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«ГАЗЕТА

КРОС»

Яке місцеве самоврядування нам потрібно?

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.

Місцеве самоврядування
- це насамперед власне бажання «користувачів», щодо покращення певних аспектів свого
життя. Воно потребує сил, й
вміння контактувати з командою людей, які розділяють інтереси. Власне, подібні заходи
досить складна річ, змушувати
до якої – помилково. Молодь
не повинна працювати на покращення свого життя через силу. Молодь повинна розуміти
наскільки важливо докладати
зусилля до цієї роботи, заради
спільного результату.
Егоїстичний
розклад
пріоритетів, теж може негативно вплинути на цілі зростаючого покоління. Бо в колективі
кожен працює на спільний результат, і лише його частинку
для себе. Отже обіцяти швидкого результату, легкої роботи,
та окремих пом’якшень не доречно.
У випадку осіб шкільного віку, учнівське самоврядування – це неабиякий шанс
спробувати себе у більш дорослій справі та розвивати людські якості, які обов’язково
знадобляться у подальшому
житі. Неодмінно набувається
великий досвід спілкування з

людьми, шляхом реалізації спільних проектів, різноманітних
заходів. Важливу роль грають й
дорослі,
відношення
яких
впливає на інтерес, бажання та
ставлення до роботи.
По при це, молоді, що
дійсно готова працювати, не
так вже й багато. Значна кількість обирає прогулянки, та зовсім не вважає своїм обов’язком такі прості речі, як прибирання у парку, або створення
власних проектів щодо шкідливих звичок. Чому?
Надія Істюфеєва , учениця 8-А
класу ХЗОШ № 102

Ст р . 2
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Міркування про шкільне самоврядування
зація «САМ» сприяє розвиШкільне самоврядуван- тку самостійності учнів,
ня, як і сучасна школа, так і розвитку лідерських якосвся система народної освіти, тей. Ми дотримуємося тане зможе працювати в повній кого правила: «Граючи в
мірі, поки не буде надано шкільне

самоврядування,

право голосу наймолодшим, дитина тим часом не поале самим активним її грома- винна відчувати, що це
дянам - учням.

гра!».

Школа – це маленька

Самоврядування - це

держава з великою кількістю можливість

розкривати

виникаючих питань і про- свій творчий потенціал, реблем. Тому саме учні не раз алізувати навички управліпідіймали питання про ство- нські діяльності, втілювати

це досвід існування в соціумі, це гра у доросле
сучасне життя з її корпоративною культурою, значимістю індивідуальності
і зростанням числа успішних людей…

Тафеш Юсеф, учень 10 -А
класу, Президент ДЮГО
«САМ» ХЗОШ № 91
дитячо- ідеї. Самоврядування - це

рення подібної організації. в життя раціоналізаторські
Наша

шкільна

Екскурсія до музею ім. А.С. Макаренка
З метою профілактики
правопорушень
для учнів 7-9 класів нашої школи було організовано екскурсію до музею імені А.С. Макаренка та до Курязької виховної колонії імені А.С.
Макаренка.
Ми із цікавістю
слухали змістовну розповідь екскурсовода. В
музеї учні подивилися
експозиції, присвячені
Антону
Семеновичу
Макаренку й історії пенітенціарної служби Ха-

рківської області. Оригінальне оформлення експонатів, чудовий матеріал справили велике враження на
відвідувачів.
Ще більш вражаючою
була і лекція про побут виховної колонії. Розповідь
вихователя колонії про
життя, режим дня, обов’язки вихованців заставила
замислитися кожного і ще
раз подумати над словами
«Перш ніж щось робити
подумай про наслідки».
Учні 7-А класу ХЗОШ № 94
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Ст р . 3

Свято мови
Кожен народ, кожна
нація свято шанує й береже власну культуру, свої
традиції. Їх невіддільною
частиною є мова нації як
святиня й осередок народних звичаїв та історії.
Такою святинею для народу України є українська мова, яка поважається
й передається від покоління до покоління.
В нашій Харківській
спеціалізованій школі IIII ступенів № 77 вже
традиційним стало відзначення свята української мови. Щороку до Дня
української мови та писемності учні разом з
учителями готують ряд
заходів
громадського,
філологічного, патріотичного спрямування. До
участі в святкування залучаються всі учні закладу. В кожному класі
окремо проводяться філологічні турніри, конкурси, відбуваються презентації спільних учнівських проектів тощо.

Для молодших школярів
є цікавими різноманітні
пізнавально-розважальні
уроки мовної тематики,
де учні розгадують ребуси та кросворди, вчаться
правильного спілкування
рідною мовою. Також
проводяться змагання серед знавців мови між
класами, де команди гідно демонструють знання
української мови та виборюють право на звання
кращих філологів закладу.
Гідне місце серед
конкурсів посідає й конкурсів читців, де учні
змагаються у кращому
прочитанні творів українських авторів. Творчий
підхід виявляють учні й
класні керівники у виготовленні загальношкільної філологічної інсталяції. Щоразу це виглядає
цікаво й креативно. Цього року це була композиція із висловів українських митців про мову, що
набула вигляду елементу
українського національного вбрання - вінка з
квітів.

Завершує ряд заходів до
Дня української писемності традиційний урочистий
концерт, на якому відзначають активних учасників
святкувань,
виступають
учні нашого закладу із піснями, танцями, театралізованими постановами, читанням кращих поезій класиків української літератури.
Діти знають та цінують українську мову і ці
знання із повагою та любов’ю зберігатимуть і передаватимуть наступним
поколінням українців.
Софія Лемешко,
учениця 10-А класу
ХСШ № 77

Ст р . 4
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Фестиваль талантів «Осінній вернісаж»

Осінь завжди зачаровує серце людини незбагненністю кольорів і відтінків,
а ще дивовижною неповторністю краси
природи. Кожен наступний день не схожий на попередній. Він дивує, дарує нові
кольори і форми, тривожить сумними звуками і подіями. Отже, зачаровані осінньою природою, учні ХСШ №114 приймали участь у шкільному фестивалі талантів.
15-16 листопада у нашому закладі
відбулося грандіозне свято – «Осінній вернісаж». У заході приймали участь найталановитіші, найчарівніші, найрозумніші і
звичайно ж найкрасивіші хлопці та дівчата нашої школи. Фестиваль складався з
двох етапів. Спочатку учні представляли
свої «візитівки». Потім увони демонстрували свої таланти – співали, танцювали,
грали на музичних інструментах, розповідали вірші. Дехто - навіть власні.
Переможців і переможених не було, адже журі фестивалю глибоко переконані в тому, що кожна дитина володіє неоціненним талантом та гідна визнання. Усі
отримали призи, подарунки і грамоти від
директора Ісаєвої Вікторії Вікторівни.
На мою думку, наші учні – найкрасивіші та най здібніші. Тому фестиваль
талантів всім залишив тільки позитивні та
незабутні емоції!
Анастасія Будняк, учениця 10-А класу
ХСШ № 114

Учням про толерантність
У рамках відзначення Міжнародного
Дня толерантності та з метою формування в
учнів загальнолюдських моральних цінностей, пропаганди принципів терпимості та розвитку толерантних настанов усіх учасників
навчально-виховного процесу, творчого розвитку особистості кожного з вихованців ми,
як лідери шкільного самоврядування, проводимо тиждень поглиблення знань про поняття
«толерантність».
Під час тематичних заходів використовуємо різні форми та методи впливу на учнів,
аби формувати прояв ініціативи, поваги до
почуттів та емоцій оточуючих людей. Таким
чином спонукаємо до висловлення власної точки зору, самооцінки, що стимулюють розвиток толерантності в учнів. Намагаємось накопичувати побачене, аналізувати та усвідомлювати, що кожен з нас емоційно впливає на іншу людину по-різному і що варто зважати на
характер кожного з нас, поважати людську
гідність, проявляти толерантність. А це проявляється і в довірі до вчителя, співпраці з
ним.
Зазначимо, що важливу роль у взаємопорозумінні між учнями та педагогами відіграє
поведінка педагогів, які вірять в учнів; проявляють відверту зацікавленість до особистості
вихованців; поважаютьо нашу унікальність
та думки; надають необхідний простір для
творчості, можливість приймати рішення самостійно. Вважаємо, що такі заходи - цє шлях
до розвитку толерантності учнів та педагогів.
Анна Донцова, учениця 10-А класу ХЗОШ № 60

Выпуск КРОС № 2 (октябрь-ноябрь 2018 г.)
Благодійний осінній ярмарок

18 листопада 2018 року у нашій школі вирував
веселий і гомінкий осінній
ярмарок. Участь у ньому
взяли учні 1-10-х класів.
Після святкового відкриття
ярмарку перед присутніми
розгорнулося справжнє диво: акуратно, зі смаком серверовані столи, охайно одягнені продавці і безліч ласощів. Наймолодшим з учасників заходу допомагали
батьки.
Особливу увагу організатори ярмарку приділяли
санітарно-гігієнічним
вимогам:
користувалися
одноразовими рукавичками
та посудом, серветками.
Свої цікаві і смачні товари
рекламували учні кожного
класу. Задоволення отримали і продавці, і покупці.
Найбільш популярним товаром були солодощі: тістечка та печиво різноманітних видів та форм,
пряники та коржики, тортики та кексики, рогалики,
желе та пиріжки.
Осінній ярмарок був
благодійним. Кошти, які
було зібрано (11220 грн. 50
коп.), розподілено адресно:
було придбане дитяче ліжко для тяжкохворих дітей
паліотивного
відділення
КНП «Міська дитяча лікарня № 5»; памперси для невиліковно хворих Харківського обласного центру па-

ліативної
медицини
«Хоспіс»; засоби особистої гігієни для дітей та
підлітків, хворих на ДЦП,
які перебувають у КЗ
«Комаровський психоневрологічний інтернат».
Діти, долучаючись
до таких заходів, відчувають, що роблять щось потрібне і корисне, формують у собі активну громадянську позицію людей,
небайдужих до потреб та
проблем інших.
Ми, лідери шкільного самоврядування, дякуємо учням та їх батькам, які долучилися до
цієї цікавої та корисної
шкільної справи, за іх активність, ініциативність
та підтримку.
Аліна Широкова ,
учениця 10-А класу
ХЗОШ № 95

Ст р . 5
Волонтерська акція

6 грудня вся Україна вшановує
своїх воїнів і вітає зі святом. День
Збройних Сил України — святковий
день на честь збройних сил України,
встановлений постановою Верховною
Радою України 1993 року. Відзначається щорічно 6 грудня — в день ухвалення 1991 року закону України «Про
Збройні Сили України». Учнівський
колектив нашої школи активно працював над проведенням волонтерської
акції під назвою «День Збройних Сил
України», яку започаткувала Слобідська районна організація учнівського
самоврядування КРОС.

Школярі своїми руками виготовляли подарунки для воїнів, учасники
шкільного
вокального
ансамблю
«Посмішка» підготувли святковий
концерт, з яким успішно виступили у
військовій частині № 3005 міста Харкова. Військовослужбовці щиро дякували учням за привітання.
Для нас участь у благодійній акції це змога зробити щасливішими тих,
хто потребує теплоти, заслуговує поваги – наших військовослужбовців.
Надія Бондаренко, учениця 10-А
класу ХЗОШ № 90

Ст р . 6
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День Збройних Сил України
вірші власного написання.
Кожен виступ випромінював безмежну вдячність.
Коли ми виступали в очах
солдатів я бачила розчуленість. Вони аплодували чітко, вибиваючи ритм, як це
6 грудня – День роблять солдати, але їхні
Збройних Сил України. щирі посмішки випромінюСвято людей, завдяки яким вали прості людські поми живемо в мирному міс- чуття щастя. Вони, перш за
ті й не бачимо жахів війни. все, люди - зі своїми емоціСвято людей, які здатні, ями, переживаннями та наякщо буде потрібно, відда- дією.
ти своє життя за те, аби їхПісля концерту солданя родина жила під мир- ти теж зробили для нас поним небом. Свято безстра- дарунок. Оркестр виконав
шних людей, на яких треба марш. Спостерігаючи за
рівнятися. Я вважаю, що цим, шкірою йшов мороз
для того, щоб підтримува- від їхньої величі, міці та готи у солдатів бойовий дух, рдості, що я живу в одній
потрібно з ними якомога країні з ними.
Я їхала додому з чітбільше спілкуватися.
5 грудня 2018 року ким розумінням того, що
ми відвідали воєнну части- цей день минув недаремно.
Хоч ми й живемо в мину № 3005, привезли військовослужбовцям святко- рному місті, прокидаємося
ві сувеніри від учнів шкіл від лагідних слів матусі, а
та вихованців закладів до- не від гучних вибухів, більшкільної освіти. Ці дарун- шість з нас знають про війки не були якимись кошто- ну лише з екранів телевізовними, але вони зроблені з ра, ми повинні пам’ятати,
любов’ю та щирістю дитя- завдяки кому ми все це маєчими руками. Я впевнена, мо, і якою ціною нам дістащо для солдатів вони ви- ється цей спокій.
Оксана Комякова,
явилися не просто речами,
учениця 10-А класу ХЗОШ № 78
а знаком того, що їхня праця високо цінується.
Сподіваюсь, що найкращим подарунок для них
став святковий концерт, що
підготували учні. На ньому
лунали українські пісні,

Шкільна дебатна ліга

15 грудня 2018 року у Національному
Юридичному
Університеті ім. Ярослава Мудрого відбувся ІV турнір
«Харківської шкільної дебатної ліги».
Нашу гімназію представляла
учениця 9-Б класу Бутенко Вікторія, яка разом з ученицею
школи № 53 Вікторією Боєвою
посіла перше місце у складі
команди «Віка Х2». Вітаємо з
перемогою!

Від себе Віка додала:«Я
дуже рада, що ми вибороли
перше місце, адже конкуренція була великою. Ніколи не
дебатуючи раніше, ми обійшли 56 команд зі всього міста.
Також я стала сьомим спікером, маючи 112 конкурентів.
Хочу додати, що приємно вражена рівнем проведення цього
заходу і подякувати організаторам проекту за надану можливість випробувати свої сили
в дебатах».
Редколегія ХГ № 46
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Дебати: гра чи інтелектуальне
змагання?

Самою яскравою подією для учнів
ХНВК № 112 стала участь у заняттях дебатного районного клубу,
а потім участь у ІV міському
турнірі
«Харківської шкільної
дебатної ліги», що відбувся 15 грудня 2018
року в Національному
юридичному університеті ім. Я Мудрого.
Учні нашої школи впевнено кажуть,
що саме в цьому році
підготовка до змагань
була цікавою, змістовною, з правильним вибором куратора, який
став для команд справжнім наставником.
Від нашого закладу освіти 12 учнів
(6 команд) брали участь у змаганнях та з
гідністю протримались
всі раунди та тури.
Учасники поповнили
свої знання в різних
життєвих галузях, побачили нові форми
проведення
дебатів,
знайшли нових друзів
та отримали багато позитивних емоцій.
В подальшому
ми плануємо розвиватись, грати далі, переходити на нові рівні,
знаходити нові та цікаві теми для обгово-

ня та вигравати!
Нинішня популярність дебатів пов'язана з політичними дебатами. Першими телевізійними
дебатами
були теледебати між
Дж. Кеннеді та Р. Ніксоном у ході передвиборчої президентської
кампанії в США в 1960
році. Можна сказати,
що після цього дебати
міцно ввійшли в політичне життя, як на американському континенті, так і в Європі. Перші теледебати в Україні також викликали велику зацікавленість.
Що таке дебати?
В офіційних пошукових джерелах їх описують як: чітко структурований і спеціально
організований публічний обмін думками
між двома сторонами з
актуальної теми. Виникає питання - дебати
гра? З одного боку так,
є свої правила, критерії, рівні, але підготовка до них потребує уваги, терпіння, поваги до
опонентів. Ми вважаємо, що тільки інтелектуально розвинена людина на це здатна.
Вітаємо усіх із
новорічними святами,
бажаємо бути впевненими у собі та не боятися
висловлювати
свою точку зору! Грайте та перемагайте!
Ірина Андрощук,
учениця 10 - А класу
ХНВК № 112

Ст р . 7

Дещо про міські Дебати
Що ви чули про дебати? Швидше за все те, що це
— вміння красиво висловлювати свою думку та вести
перемовини. Але для людей, які професійно займаються
дебатами — це справжній інтелектуальний спорт. Ось і
Харківський технічний ліцей №173 не відстає і активно
бере участь у Дебатах нашого міста.
Ліцейський Дебатний клуб було відкрито у 2016
році, його перші учасники – Несміян Андрій та Буланов
Дмитро. І саме вони на міських Дебатах у 2016 році посіли перше місце.
З 2017 року Дебатний клуб ліцею працює під керівництвом Максима Коваля та Дениса Валікова, які стали
фіналістами Міської Дебатної ліги 2018 року. На заняттях, які проводять Максим та Денис учні 5-8 класів вчаться дискутувати та готувалися до турнірів з дебатів.

Восени 2018 року в гімназії №82 працював районний Дебатний клуб, членами якого були учні 8-А класу
ХТЛ №173: Содома Олексій, Береговий Данило та Несміян Олексій. Ці уроки дебатного мистецтва готували
юних дебатерів до турніру, який відбувся 15 грудня 2018
року. У ньому взяла участь ліцейська команда
«Пельмеши», у складі Несміяна Олексія та Содоми Олексія.
«Я, дуже задоволений турніром! Іноді не був згоден
з рішенням суддів, але скоріш за все, це мої особисті враження. Виникли деякі організаційні проблеми, тому розклад раундів змістився. Через це нам із моїм товаришем
по команді так і не вдалося вчасно пообідати. А як ви
зрозуміли з назви нашої команди, попоїсти ми залюбки!»
– говорить Несміян Олексій, учасник команди
«Пельмеши».
«Оскільки це перший турнір у моєму житті, я не
можу порівнювати його та говорити наскільки він був
вдалим. Дуже відставали від розкладу, але це пов’язано
із найважчою роботою організаторів, які змогли провести незабутній турнір з дебатів. Шкода, що наша команда
посіла два третіх місця, але це пов’язано з тим, що це був
наш перший турнір. З часом ми наберемося досвіду», –
коментує турнір другий учасник ліцейської команди Содома Олексій.
Ліцейська команда набрала 369 спікерських балів
(ІІІ місце), що на 20 пунктів відрізняється від першого
місця. Це говорить про те, що у нових дебатерів ХТЛ
№173 є всі шанси на перемогу у подальших турнірах.
Олексій Содома та «Редакційна колегія» ДЮГО
ХТЛ №173
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Я маю право

Протягом 10-16
грудня 2018 року, під час
проведення Всеукраїнського тижня права в Україні, всі органи державної
влади та громадські організації проводили різноманітні заходи правопросвітницького спрямування: розповідали людям,
які у них є права, як ними
скористуватись та як захиститись. Всеукраїнська
акція «Тиждень права»
була започаткована 2008
року з нагоди відзначення 60-ї річниці проголошення Загальної декларації прав людини. Указом
Президента України встановлено проведення Всеукраїнського тижня права
щороку в тиждень, що
включає 10 грудня –
День прав людини, який
відзначається в пам’ять
проголошення Генеральною Асамблеєю ООН
Загальної декларації прав
людини. Статус учнів як
учасників освітнього процесу у закладах загальної
середньої освіти, їх права
та обов'язки визначаються Законом України «Про
освіту», Законом України
«Про загальну середню
освіту» та іншими нормативно - правовими актами чинного законодавства України.
Наша
гімназія
також не залишилася
осторонь. 10 грудня у
всіх класах гімназії відбувся
Всеукраїнський
урок «Права людини» з
нагоди
проголошення
Загальної декларації прав

Свідоме
ставлення
до історії

людини. Відкрилася книжкова виставка, презентація
видань про права людини
та іншої літератури правового змісту. Учні 5-6-х
класів виготовили та презентували лепбуки «Я маю
право!» та «Мої права», де
вони висловили свої знання про права учнів.
12 грудня у межах
проведення Всеукраїнського тижня права у гімназії шкільними офіцерами
поліції було проведено
бесіду «Права людини.
Обов’язковість їх дотримання та відповідальність
за порушення».

Проведення тижня
права сприяло підвищенню рівня правової культури учнів, а також інформованості про конституційні
права й обов’язки, можливості їх реалізації та захисту.
Луіза Ізотова,
учениця 11-Б класу ХГ
№178 «Освіта»

Традицією
Харківського колегіуму є
вшанування
пам’яті
загиблих,
регулярне
відвідування в пам’ятні дні меморіальних
комплексів та пам’ятників для покладання
квітів.
24 листопада до
Дня пам’яті жертв голодоморів лідери організації учнівського самоврядування
ліцею
«Парламент» поклали
квіти до Харківського
Меморіалу
Жертвам
Голодомору.
14 грудня до Дня
вшанування учасників
ліквідації
наслідків
аварії на Чорнобильській АЕС учні ліцею відвідали
Молодіжний
парк, де знаходиться
пам’ятник жертвам Чорнобильської катастрофи. Вони вшанували
загиблих ліквідаторів
аварії
покладанням
квітів.
У День Соборності України організацією уч-

учнівського
самоврядування заплановано
відвідування
пам’ятника Незалежності на майдані
Конституції та майбутнього меморіалу
загиблим
воїнам
АТО на площі Захисників України, недалеко від Національної гвардії України,
де знаходиться пам’ятний камінь.
З нагоди дня народження
Кобзаря
ми плануємо покласти квіти до пам’ятника Тарасові Шевченку.
Також ми хотіли
б взяти участь у заходах щодо вшанування воїнів, загиблих під час Другої
світової війни, в
День пам’яті та примирення.
Ця традиція
формує в молоді свідоме ставлення до
історії України, підкреслює
історичне
значення окремих
подій у свідомості
учня.
Маргарита
Почепецька,
учениця 7-А класу
Харківського
колегіуму
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Свято наближаєься…
21 грудня 2018 року в
актовій залі ХЗОШ № 68
відбулося районне новорічне свято для дітей ліквідаторів аварії на ЧАЕС.
Учні створили для учасників заходу казкову атмосферу: прикрасили актову
залу та новорічну ялинку
сніжинками, гірляндами,
іграшками. Учні 4-А, 4-В,
9-А, 11-А, 11-Б класів та
танцювальний
колектив
«Руслан і Людмила» підготували святкову програму
з новорічними сюжетами,
конкурсами, піснями та
танцями. Учні 6-А, 7-А
класів показали невеличкі
новорічні казки. Дід Мороз та Снігуронька привітали усіх з наступаючим
Новим роком.
В гості до дітей завітали Ярмола О.І. - голова
громадської
організації
«Союз Чорнобиль Слобідського району», Яковченко
Л.В. - заступник голови
громадської
організації
«Союз Чорнобиль Слобідського району». Теплими
словами привітали гості
дітлахів, побажали їм міцного здоров'я, гарних успіхів у навчанні та веселих
канікул і свят.
За доброю традицією
наприкінці свята діти ліквідаторів аварії на ЧАЕС
отримали солодкі подарунки.

дено підсумки районного
конкурсу
малюнків
«Чорнобиль очима дітей»,
присвяченого Дню вшанування учасників ліквідації
наслідків аварії на Чорнобильській АЄС, який було
проведено для учнів 5-11-х
класів закладів загальної
середньої освіти у грудні
2018 року за ініціативи
ДЮГО «Райдуга» ХЗОШ
№ 68, за підтримки ГО
«Союз Чорнобиль Слобідського району».
Переможцями конкурсу стали у категорії «учні 58 класів»: Власова Катерина - учениця 7-Г класу ХГ
№ 46 ім. М.В.Ломоносова
(диплом І ступеню), Терещенко Ольга - учениця 6-Б
класу ХЗОШ № 44 (диплом
ІІ ступеню), Каленик Данило - учень 6-Б класу ХЗОШ
№ 151 (диплом ІІІ ступеня); у категорії «учні 9-11
класів»: Білоусова Арина –
учениця 10-А класу ХГ
№178 «Освіта» (диплом І
ступеню), Вдовиченко Єлізавета – учениця 9-Б класу
ХЗОШ № 68 (диплом ІІ
ступеню), Матвієнко Світлана - учениця 10-Б класу
ХЗОШ № 68 (диплом ІІІ
ступеню).
Переможці були нагороджені дипломами громадської організації «Союз
Чорнобиль
Слобідського
району».
Спеціальними дипло-
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мами за оригінальність розкриття теми
були відзначені Столярова Анна – учениця 5-А класу ХЗОШ № 68 та Іларіонова
Анастасія – учениця 8-А класу ХГ № 178
«Освіта».
Гарним настроєм, радістю, відчуттям
чарівної новорічної казки – ось з якими
емоціями учні нашого Слобідського району зустрічатимуть новий 2019 рік.
Дарина Ненова, учениця 9-Б класу,
Дар’я Калашнік, учениця 11-А класу
ХЗОШ № 68
Память вечно жива

Посвящается дню Памяти
участников ликвидации аварии
на ЧАЭС
Чернобыль - удивительный город.
Был он прекрасен, красив и молод.
Пели в нем птицы звонкими голосами
И жили люди с открытыми сердцами.
Но в солнечном апреле горе пришло страшное.
Люди погибали и старшие, и младшие.
Осенью улетал журавлиный клин –
Город навсегда расставался с ним.
Но память об этой беде живет веками.
Мы никогда не забудем героев Чернобыля,
Они вечно будут с нами.
Виктория Громова,
ученица 7-А класса ХООШ № 68

Милосердя Святого Миколая
День Святого Миколая католики святкують
6 грудня, а православні – 19 грудня. За легендою,
з року в рік, до кожної родини навідується Святий
Миколай і залишає слухняній дитині бажаний подарунок. Усі діти з нетерпінням чекають цього
дня, коли мрії та бажання здійснюються, і бодай
кожен занурюється у неймовірний світ чарів.
Наш Харків уже зараз пронизаний духом
зимових свят. Ми можемо спостерігати чудово
прикрашену новорічними іграшками головну ялинку міста. Вулиці Харкова святково сяють. Прилавки магазинів рясніють від різноманіття новорічних прикрас і подарунків. Кожен, хто бажає зануритися у свято, відвідує концерти, тематичні
заходи, казкові вистави. В домівках городян стоять пишно наряджені ялиночки і вікна завішані
паперовими сніжинками. У школах та дитячих
садочках дітей вітають зі святами. В пам’ять про
милосердя Святого Миколая, в цей день відзначається Міжнародний день допомоги бідним і кожен може зробити своє, маленьке диво, подарувавши дітям з незаможних родин подаруночок.
Люди, давайте бути уважними та піклуватися один про одного не тільки на свята, а й повсякденно!
Єва Вега, учениця 9-А класу ХГ № 83
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«Тато, мама, я – спортивна сім’я»
Лиш один рецепт на світі
Всім – усім підходить людям:
Спорт любити слід –
Проживеш до ста літ!
Сім’я – це місце, де виховуються загальнолюдські цінності і поняття.
Саме в сім’ї починається становлення і гармонійний розвиток кожної дитини. Здорова сім’я –
це основа щасливого життя.

З метою пропаганди
ідеї здорової сім’ї і залучення батьків до здорового
способу життя 22 грудня
2018 року для учнів 2-А, 2Б, 2-В, 4-А, 4-Б та 4-В класів нашої школи було проДіточки зуміли передаведено свято «Тато, мама, я
ти своїм батькам емоції, ба– спортивна сім’я».
Сценарій змагання був жання та прагнення брати
розроблений з врахуванням участь у спортивному святі.
На святі батьки та діттого, щоб і глядачі, і учасники отримали від свята лахи із задоволенням перетільки позитивні емоції та віряли свою влучність і
задоволення. Завчасно була швидкість, виконуючи забаприкрашена спортивна зала, вні завдання, які насправді
підготовлені атрибути до були не такими вже й просспортивних ігор, підібрані тими і вимагали гарної фізиестафети для учасників. І чної підготовки. Дружні
ось настала довгоочікувана спортивні команди подолали
мить, родинні команди вже всі перешкоди на своєму
чекали на свій вихід, а гля- шляху. Вони падали, піднідачі, затамувавши подих, малися, сміялися і бігли даспостерігали за дійством у лі. Всі команди були непереспортивній залі. У святі взя- вершені, веселі, спритні. А
ли участь 10 команд із 6 головне — підтримували одкласів, які підготували на- не одного, не звертаючи увазву команди, емблеми, гас- ги, що з різних груп, що коло. Після представлення ко- жен прагнув перемоги.
манд, кожен учасник брав
участь у різноманітних естафетах, а їх було аж 10.

«Популяризація спорту та здорового способу
життя серед родин – такою
була основна мета заходу.
Адже саме в сім’ї дорослі
мають показувати дітям,
як вони займаються спортом, саме батьки повинні
долучати своїх чад до спорту. Захід «Тато, мама, я –
спортивна сім’я» — це хороший приклад для тих,
хто рідко проводить час і
дозвілля зі своєю сім’єю.
Подібні свята дають здоровий розвиток сімейних
стосунків не тільки фізично, а й духовно», — сказала наприкінці свята директор школи Лариса Василівна Івахненко.
Карина Петрова, Президент організації учнівського
самоврядування
«Шкільний
парламент»
ХЗОШ № 44
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Традиції нашої школи
Звідки беруться традиції
в школі? Останнім часом я
замислююсь над цим питанням. Мені цікаво, хто і коли
вперше зробив те, що потім
стало шкільною традицією.
За 33 роки існування нашої
школи було проведено багато
різноманітних заходів, але є
той, про який сміливо можна
сказати: «Він- традиція!». Хочу розповісти про щорічний
пісенний фестиваль.
Пригадую перший клас… Дуже дивно і водночас весело,
окрім читання, математики
та письма, йти на репетиції.
Наш клас ретельно готувався: вчили рухи та підбирали
їх під слова пісні, повторювали, хто з ким стоїть у парі, хто
виходить першим. І ось перший виступ. Наш танець був
смішним, під дитячу пісню
«Антошка». Як я танцювала і
співала, зараз не пригадаю,
але пам’ятаю, що повторювала собі: « Не забути повернутися, дати руку партнеру, посміхнутися». Пролетів другий
клас, третій, четвертий…У
кожному класі була своя тема
інсценування- герої мультфільмів, пісні про дружбу, про
маму.
І ось я у восьмому. Тема –
зарубіжна естрада 80-х років.
На уроках історії нам розповідали, що кожна епоха має свої
особливості, тому, перш ніж
розпочати готуватися до виступу, ми провели обговорення теми «80-роки XX століття. Як це було». Багато
нам розповіли батьки та вчителі. Ми слухали музику, дивилися художні фільми, переглядали світлини і прийшли
до висновку, що той час був
дуже цікавим, насичений різ-

ями. Олімпіада, стиль «італодиско», панки, рокери та металісти, перший телеміст…
Для інсценування підібрали декілька популярних
пісень того часу і зробили з
них мікс. Відома французька
модельєр Коко Шанель завжди казала, що «ніщо так гарно не характеризує час, як
одяг». Наш клас дуже хотів
передати дух 80-тих! Молодість наших батьків та вчителів прийшлася саме на цей
період. Ми подумали, що їм
буде приємно пригадати ті
моменти і знов «побувати
там». Тому прийшлося шукати такі вінтажні речі, як: яскраві спідниці у «горох», різнокольорові лосини, джинсові
та шкіряні куртки (косухи).
Дівчата начісували волосся,
хлопці робили «ірокез». Ми
відчували себе кіногероями!
Особливо на репетиціях, коли
вдягалися у ті речі та рухалися під музику, яка була модною 30 років тому. Це було
неперевершене
відчуття!!!
Наш виступ був найяскравішим серед виступів 8-х класів, про що свідчить почесна
грамота.
Ви запитаєте: «А до чого тут шкільні традиції?» Я
вам відповім, що це і є наша
шкільна традиція - впродовж
більше 10 років проводити
пісенний фестиваль. Мета
цього фестивалю - дати дітям
змогу проявити себе, розвивати творчі та організаторські
здібності, естетичний смак,
продемонструвати хореографічні навички, активізувати
зацікавленість та змогу працювати у команді. Кожен скаже, що пісенний фестивальце свято як для учнів та вчи-

телів, так і для батьків. Адже
діти залучаються до мистецтва і батьки цьому дуже радіють, тому що не можна виховати
гармонійно-розвинену
особистість без знайомства з
мистецтвом.
Ось так 10 років тому учні
школи дізналися про новий
захід - пісенний фестиваль,
полюбили його, почали щорічно проводити. А зараз ми вже
не уявляємо свого життя без
цієї події! Дякуємо тим, хто
започаткував цей надзвичайний захід! Дякуємо тим, хто
допомагає готувати і проводити його кожен рік. Дякуємо за
наше цікаве шкільне життя і
наші шкільні традиції!
Марія Черненко,
учениця 9-А класу ХЗОШ №151
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Сходинка за сходинкою – до нових вершин
Судячи з позначки на
календарі, Новий рік вже дуже близько, а це означає, що
настає пора підведення підсумків виконаної роботи в минулому році. Що стосується
Харківської гімназії №82, ми
точно можемо пишатися нашими результатами.
Учні із задоволенням
брали участь у різних заходах,
наприклад в різноманітних
турнірах та олімпіадах з шкільних предметів. Гімназисти
також гідно проявили себе в
конкурсі
науководослідницьких робіт МАН України. Варто зазначити, що
досягнення є і в інших сферах
діяльності: учні гідно захистили честь школи в дебатному
турнірі, фестивалі ораторського мистецтва, конкурсі
віршів і малюнків «Мрії про
Україну» і, звичайно ж, в міській легкоатлетичній естафеті. Але хіба це всі успіхи учнів
нашої гімназії?!

В ы п ус к
Куди піти в Харкові під
час зимових канікул?
Нарешті настала ця
чудова пора – зимові канікули! Усі контрольні
написані і можна з радістю починати складати
список місць, які потрібно відвідати під час канікул.
Вашій увазі ТОП-5
івентів, які просто необхідно відвідати під час
зимових канікул:
1. Новорічний ярмарок
ARTiSHOP

для учнів нашого закладу завжди була якість освіти, однак
треба визнати, що процес навчання школярів не завжди легкий, тому ще на початку навчального року адміністрацією
школи було прийнято рішення
урізноманітнити шкільне життя, тим самим мотивувати нас
на нові звершення. В актовому
залі, що не день, то яскравий
захід: “День домашніх тварин”,
“Міс та Містер гімназії”,
“Слобожанський ярмарок” та
приурочені до свят концерти.
Мало того, що подібні заходи
допомагають розкрити творчий потенціал школярів, вони
На ярмарку зберетьще й сприяють комунікації учНе можна не відзначити
нів різних вікових груп, адже ся під дахом ХНАТОБу
те, наскільки велика увага у
бажаючих показати себе дуже рекордна кількість майстшколі приділяється цивільнобагато.
рів і дизайнерів з усіх куму, патріотичному та культуТаким
чином,
можна
з
точків України. Цього рарному вихованню дітей та підлітків, про що свідчить безліч упевненістю сказати, що пер- зу на вас чекають понад
проведених лекцій на актуа- ший семестр для учнів Харків- 200 учасників. Вас чекає
льні теми. “Що таке право і ської гімназії № 82 виявився
ще більше зроблених свойого роль для суспільства”, дуже плідним. Наша школа ру“Майбутнє за толерантність”, хається тільки вперед, тому на- їми руками прикрас та
“ВІЛ і СНІД: міфи та реаль- став час нових звершень у дру- ласощів: ялинкові іграшність”, “Профорієнтація: зро- гому семестрі 2018/19 навчаль- ки та святковий декор,
би правильний вибір” - усі ці ного року.
різдвяні вінки, різноманіМарія Тесленко, тні прикраси (браслети,
та багато інших проблем посучениця 11-А класу ХГ № 82
тійно обговорюються учнями
сережки, брошки, підвісв стінах нашого закладу освіки, кольє і намиста), лати. Думка учнів ніколи не засощі (мед, варення, сир,
лишається без уваги, адже
імбирні пряники, пастилвчителі завжди відкриті для
діалогу.
ки, цукерки, шоколад руБезумовно, пріоритетом
чної роботи) та багато ін-
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шого. До того ж вхід абсолютно безкоштовний.
2. Новий Рік у центральному
парку
культури та відпочинку
ім. Максима Горького

31 грудня та 1 січня в парку Горького відбудуться новорічні святкування. Зустрічати
Новий рік в парку Горького почнуть о 12.00. Новорічна святкова програма з яскравими шоу
та конкурсами триватиме до
ранку. До 5-ї ранку будуть працювати і всі атракціони парку.
У якості розваг відбудуться дитячі шоу, працюватимуть творчі майстерні.
3. Льодовий каток

4. Балет «Снігова Королева»

різдвяний фотопарк в місті. Розважальні і фото локації у форматі різдвяного
свята
«Christmas Fun &
Foto Fest». «Хочеш
зробити серію яскравих
новорічних
фото? Шукаєш гарний антураж? Приходь до нас на фест!
У теплій та затишній атмосфері арт
заводу Механіка, ми
об'єднаємо
авторські фотозоні з розвагами для всієї родини. Роби яскраві
знімки без поспіху і
суєти, з перервами
на майстер-класи і
відпочинок в комфортній лаунж зоні», - кажуть організатори.

4 січня в Схіd Opera відбудеться
балетна
вистава
«Снігова Королева». Ця вистава - дебютний твір молодого
київського композитора Олександра Шимка на сцені Харківського національного академічного театру опери та балету
ім. М.В. Лисенка. Втілює його
на харківській сцені відомий
далеко за межами України столичний балетмейстер, володар
престижних міжнародних лауреатств, заслужена артистка
України Алла Рубіна. Вперше
в нашій країні вона втілилася в
Всім гарних кацілісній балетній партитурі.
Диригент-постановник Дмитро нікул!!!
Морозов.
5. Арена Парк.
Учениці 11-Б класу
Christmas Fun & Foto Fest
ХЗОШ № 20 Валерія Тєльнова, Людмила Мирошниченко

На площі Свободи працює
ковзанка. Ковзанка є окремою
зоною з власним входом. Гостей зустрічають маленькі ялисічня
на
арт-заводі
ночки і фігурки оленів. Грає 5
весела музика, а ввечері запа- «Механіка» пройде Christmas
Fun & Foto Fest. Перший різдлюються вогники.
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Звітно-виборча конференція ХМОУС. Вітаємо нового Президента!
04 грудня 2018 року на базі Державного вищого навчального закладу
«Університет банківської справи» відбулась щорічна звітно-виборча конференція Харківської міської організації учнівського самоврядування.

№ 94; за реалізацію проекту
“Харків’янином бути престижно” учнівський колектив ХЗОШ № 68; за
сприяння розвитку Харківської міської організації учнівського самоврядування та реалізацію проекту «Діти
знають, як зробити світ кращим» - учЗа результатами виборів пост голо- нівський колектив ХТЛ № 173.
ви ХМОУС отримав учень 11-А класу
ХТЛ № 173, президент ДЮГО КРОС
Слобідського району Коваль Максим.
Вітаємо новообраного президента Харківської міської організації учнівського
самоврядування! Бажаємо плідної роботи на чолі команди учнівських лідерів
міста Харкова.

Під час проведення заходу учасники конференції взяли участь в акції
«Пошта миру», флешмобі «Дзвоники
миру».

За ефективну діяльність у складі
Харківської міської організації самоврядування у 2017/2018 навчальному році на
звітно-виборчій конференції ХМОУС були нагороджені кращі дитячо-юнацькі
громадські організації Слобідського району: ДЮГО «Єдність» ХГ № 82, ДЮГО
«Крок і Ко» ХТЛ № 173 - дипломи І ступеня. За краще висвітлювання роботи
учнівського самоврядування в шкільних
ЗМІ та реалізацію проекту «Я маю право» дипломами були нагороджені учнівські колективи ХЗОШ № 68, ХЗОШ
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