Команда районної организації учнівського самоврядування
Слобідского району
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«ГАЗЕТА

КРОС»

Відкриття меморіальної дошки воїну-афганцю,
випускнику Харківської гімназії № 46 ім. М.В. Ломоносова
Безкровному Юрію Сергійовичу
Минають дні, ідуть роки.
Життя листки перегортає.
А біль Афгану – на віки,
В душі, чомусь, не замовкає.
І пам'ять ожива вогнем пекучих ран.
Ніколи не забути тебе, Афганістан.

Що таке
«Газета КРОС»
і чим вона
цікава?
Наша газета випускається районною організацією
учнівського самоврядування. Її створюють лідери ДЮГО
шкіл Слобідського
району.
Творчий колектив «Газети КРОС» в
першу чергу підтримує інтереси учнів
нашого району.
«Газета КРОС» є
періодичним виданням. Редакція газети
запрошує до співпраці всіх бажаючих
проявити свої журналістські і управлінські таланти.

3 кожним роком все далі історія віддаляє нас від вогняних років Афганської війни. Але час
непідвладний викреслити з нашої пам'яті приклади мужності і
вірності військовому обов'язку
синів своєї Батьківщини, які з
честю його виконали, стали гідним прикладом мужності та героїзму.
За рішенням Харківської міської ради Харківської області
від 17.01.2018 №45, з метою увічнення
пам’яті
воїнівінтернаціоналістів, які героїчно
загинули в Афганістані, 4 червня
2019 року на будівлі гімназії
встановлена меморіальна дошка
Безкровному Юрію Сергійовичу,
випускнику нашої гімназії, який
загинув під час бойових дій в Афганістані.
Відкрили меморіальну дошку
почесні гості: Денис Валерійович
Дорожкін, заступник голови адміністрації Слобідського району
Харківської міської ради, депутат Харківської обласної ради;

Михайло Леонідович Биков заступник голови Харківської міської спілки ветеранів Афганістану (воїнів-інтернаціоналістів), голова спілки ветеранів Афганістану
(воїнів-інтернаціоналістів) Шевченківського району міста Харкова;
Тетяна Павлівна Новохацька - заступник голови Харківської міської спілки ветеранів Афганістану
(воїнів-інтернаціоналістів) по роботі з сім'ями загиблих; Леонід Ананьєвич Панасюк – голова Спілки
ветеранів Афганістану (воїнівінтернаціоналістів) Слобідського
району міста Харкова; а також керівники районних ветеранських
організацій міста Харкова, воїниінтернаціоналісти
Слобідського
району, адміністрація, вчителі та
учні нашої гімназії.
Вічна пам’ять полеглим і шана
живим, тим, кому всім смертям
назло пощастило повернутися до
рідних домівок!
Олександр Новиков, учень 9-А класу
ХГ № 46 ім. М.В. Ломоносова
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День матері

Мама

—

В Україні жінка споконвіку

найдорожча асоціювалася з берегинею

Вишиванка душа моєї родини

людина для багатьох з нас. сім`ї. Величезну роль у виВона дала життя, оточила ту- хованні дітей відіграє перрботою і ласкою, виховала.

ша, найрідніша у світі людина – мати. Саме від неї
залежить виховання дитини, і саме матір прищеплює
любов до рідної землі.
У травні 2019 року в
ХСШ № 114 серед учнів
початкових класів було оголошено конкурс віршів до

День матері — міжнаро- Дня матері. Учасниками
дне свято, яке відзначається конкурсу було представлев багатьох країнах світу. Що- но багато чудових творчих
року у другу неділю травня робіт. Журі конкурсу видіти вітають своїх матусь зі знало переможцею ученисвятом. Найтепліші слова, цю 3-Б класу Сичеву Сокрасиві листівки, букет квітів фію із віршем «Моей маабо подарунок — це своєрід- ме».
не висловлення матусям слів
любові та підтримки. Вважається, що це свято — одне з
найдавніших в історії людства, і походить від давньогрецького культу матері. Містерії, присвячені культу відповідних богинь, проходили навесні у багатьох країнах.

Анастасія Будняк, учениця
10-А класу ХСШ № 114

16 травня 2109 року в
Україні відзначався День
вишиванки. Для мене цей
день дуже особливий. Я завжди надягаю вишиту сорочку – нашу сімейну гордість.
Для моєї сім’ї ця вишиванка - особлива річ. Їй понад
100 років! Ми бережемо її та
передаємо у спадщину споконвіку. Мені розповідала
бабуся, що цю вишиванку
шила її прабабуся, добра й
щира людина. На сорочці
червоними і чорними нитками вишиті троянди - символ життя. Я розумію, що ці
кольори- таємнича розповідь про те, що відчувала і
чим жила ця жінка. Радість…Смуток…
Тепер ця вишиванка
моя. Коли я її вдягаю, то
відразу відчуваю тепло і
любов, турботу і злагоду!
Вона особлива! Вона надзвичайна!
Коли в мене будуть
свої діти, я їм залюбки передам нашу вишиванку, а вони - своїм дітям. Хай наша
сімейна традиція не вмирає!
Аміна Ходбіходжа, учениця
8-Б класу ХЗОШ №151
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«Одягнімо вишиванки, друже, хай побачить українців світ»

16 травня Україна святкувала День вишиванки. Вишиванка символізує в собі високу мудрість, духовне багатство та зв’язок поколінь.
День вишиванки – чудове, самобутнє свято
української культури. Вишиванка завжди була і
залишається українською святинею.
День вишиванки відзначають не лише в
Україні, а й у більш, ніж 50 країнах світу. У
2014 році свято вийшло за межі нашої країни і
стало Всесвітнім Днем Вишиванки. Наш національний одяг одягають зірки шоу-бізнесу, політики та знаменитості з різних куточків світу.
Вишиванка стала не лише ідентифікатором
нашої країни, а й надзвичайно красивим та
ошатним вбранням для багатьох людей. Учні
та вчителі ХЗОШ №44 з великим задоволенням долучилися до Всеукраїнського флешмобу. Дрес-кодом дня була вишиванка, і вся школа замайоріла різнобарвними візерунками
української вишивки. Флешмоб зібрав усіх педагогів та учнів школи на шкільному подвір’ї,
в центрі якого школярі зобразили сонце, променями його були вишиті рушники. Розпочався захід з виконання Державного Гімну. Близько 400 школярів злагоджено виконували ритмічні рухи та промовляли гасла: «Ми любимо
Україну». Найактивнішими учасниками акції
«Вдягни вишиванку» стали учні 1-6-х класів.
Вишиванка для українців – могутній символ благополуччя в родині, а свято вишиванки
символізує національну єдність. Проведення
такого заходу продемонструвало, що учні школи відчувають себе справжніми українцями та
налаштовані на збереження культури, звичаїв
й традицій свого народу.
Ми хочемо вам розповісти деякі факти
про вишиванку.
1. Кожен український регіон мав свої особливості шиття вишиванки. Так, для центра-

бливості шиття вишиванки. Так, для центральної України було характерно шити білочорні сорочки, а в Полтавській області носили білі сорочки з білою вишивкою. Найяскравіші і квітчасті вишиванки були на заході
− Карпатах і Закарпатті, на Буковині та Гуцульщині.
2. Вишиту з білого полотна вишиванку з
традиційним візерунком носили тільки у свята. А будні носили сорочки з полотна сірого
кольору.
3. На зворотному боці вишиванки не повинно було бути ніяких вузликів − вважали,
що це може стати причиною нещасть в житті.
4. Вишиванки не купували просто-так.
Кожна дівчина повинна була сама вишити
вишиванку хоча б для себе і свого нареченого
перед весіллям.
5. Перед тим, як почати вишивати дівчині необхідно було поститись, молитися і
завжди мити руки.
6. Якщо дівчина шила сорочку для нареченого, то вона завжди нашіптувала молитву-заклинання, щоб хлопець був вірний їй.
Вважалося, що якщо після прання сорочка
перестане бути білосніжною − наречений зраджує.
7. Для новонародженого шили першу
сорочку з ношених батьківських речей. Вважалося, що в них зберігається батьківська
енергетика, необхідна для захисту дитини від
хвороб. При цьому, дівчаткам шили сорочку
з маминих речей, а, відповідно, хлопчикові −
з батькових.
8. Новонародженій дівчинці вишивали
сорочку з чорними візерунками, як символ
землі − родючості. Адже жінка мала народжувати дитину, а безплідна жінка вважалася
нечистою, нездоровою і її навіть могли зневажати за те. А для хлопчика шили сорочку із
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зеленими і синіми візерунками, вважалося, що вона допомагає від стихій.
9. Сорочку з нових тканин, а не батьківських речей,
дитині дарували вже до триріччя. Тоді вже візерунки були червоними, і нитки, які
зшивали сорочку, також червоними − як символ батьківської любові і кровних зв'язків.
10. Кольори на вишиванку підбирали не просто так,
кожен має свій знак: червоний − це, традиційно, любов і
пристрасть, а чорний − це журба, жовтий означав радість і
надію, білий − невинність, а
синій означав воду, спокій і
небо.
Вітаємо всіх з чудовим
святом самобутньої, неповторної, барвистої української
культури – з Днем вишиванки.
Бажаємо
укріплення
української ідентичності заради процвітання нашої країни.

Відпочинок в Україні

Літнє сонце й довгоочікувана відпустка ваблять передчуттям подорожей і свіжих яскравих вражень. Можна насолоджуватися відпочинком на березі моря, але є й інша альтернатива – відкрити для себе невідомі
куточки нашої країни. Відпочинок в Україні влітку 2019 обіцяє
бути цікавим.
В Опішню – на Фестиваль гончарства. Тут ви навчитесь працювати з глиною, зможете взяти участь у різноманітних конкурсах, скуштувати страви місцевої кухні, зарядитись
гарним настроєм і, звісно, привезти додому сувеніри ручної
роботи.
Коли: з 28 по 30 червня.
Карина Петрова, учениця Як дістатись: Опішня розташо10-А класу ХЗОШ № 44 вана в Полтавській області, за 45
км від обласного центру. До
Опішні можна доїхати з вокзалу
Полтави «Полтава Київська» на
електричці або автобусом з автостанції №1 чи №2.
Насолодитись музикою
– послухати «Джаз на Дніпрі».
Дніпро відроджує традиції. На
Монастирському острові у Дніпрі розгорнеться масштабний фестиваль «Джаз на Дніпрі». Відвідувачі матимуть змогу почути
світових зірок джазу. Якщо ви
зібрались на фестиваль, бронювати готель у Дніпрі варто завчасно, адже вигідні пропозиції вже
розкуповують.

Коли: 20 та 21 липня 2019 року.
Куди і як дістатись: фестиваль
відбудеться на Монастирському
острові у Дніпрі. Острів розташований біля набережної, тому
з центру можна дістатись пішки.
На трамваї №1 можна доїхати
до парка Шевченка, а далі декілька хвилин пройтись пішки.
А якщо на море – Кирилівка, Арабатська стрілка, Генічеськ. Азовське море привітно зустріне вас уже у травні/
червні. Воно мілководне і швидко прогрівається, тому повноцінний пляжний відпочинок, за
теплої погоди, вам забезпечений
набагато раніше, ніж на інших
курортах України. Піщані пляжі
Кирилівки, а також самої довгої
коси Азовського моря – Арабатської стрілки, хороші для сімейного відпочинку з дітьми. Тут
немає штовханини навіть у високий сезон, та розташовано багато баз відпочинку, пансіонатів
і гостьових будинків. Тільки в
одній Кирилівці їх налічується
вже понад 500. Найпопулярніший район Кирилівки – Федотова коса, на другому місці – коса
Пересип. Море тут з пологим
спуском, але глибоке – комфортне для дорослих. Якщо говорити про розважальну інфраструктуру, Арабатська і Кирилівка
значно різняться. У Генічеську
серед популярних об'єктів є
тільки дельфінарій «Оскар». А
от у Кирилівці розташований
найбільший в Україні аквапарк
«Острів Скарбів», дельфінарій
«Оскар», кінний цирк, екстримпарк, тераріум і акваріум з екзотичними рибками, два Луна-
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-парки, кілька нічних клубів і
багато кафе на старій дорозі
Федотової коси, яка виконує на
цьому курорті роль набережної.
У Бердянськ – на віндсерфінг. У курортному Бердянську на Азовському морі
багато пансіонатів, санаторіїв,
гостьових будинків і мініготелів. Є прекрасний аквапарк
і зоопарк «Сафарі», де зібрано
близько 70 видів тварин, у ставку плескаються качки, пелікани та інші птахи. Діти будуть
задоволені. А дорослим можна
додати адреналіну: Бердянськ
вважається столицею віндсерфінгу, на Азовському морі тут
кращі умови для екстриму.
В Одесу – за враженнями. Перлина Чорного моря
Одеса приваблює пляжами на
будь-який смак: для молоді підійде Аркадія з розкішними
нічними клубами. Для більш
спокійного відпочинку – Відрада і Ланжерон. В Одесі ви не
тільки відпочинете на пляжі,
але і помилуєтесь величезним
морським портом, пройдетеся
колоритною Дерибасівською,
Приморським бульваром, Потьомкінськими сходами. Відвідайте відомий ринок Привоз.
Для повноти вражень можна
спуститися під землю – в Одеські катакомби.
Шацькі озера. Мальовничі Шацькі озера на Волині
можуть по праву змагатися з
морським відпочинком. Вони
входять до складу Шацького
національного природного парку. Найбільше з 30 озер гряди
– Світязь, його глибина сягає
58 м, а вода така чиста, що на-

віть на глибині 8 метрів видно піщане дно. Захід сонця на острові
озера Світязь – неймовірне видовище, яке запам'ятається вам на
все життя. На Шацьких озерах чотири зони відпочинку: «Гряда»,
рекомендована молоді; і більш
спокійні
«Світязь»,
урочище
«Гушова» і «Пісочне».
Сорочинський ярмарок –
серпнева відпустка. У селі Великі
Сорочинці на Полтавщині з 20 по
25 серпня відбудеться відомий
Сорочинський ярмарок. Тут можна не лише купити різноманітні
товари, сувеніри, вишиванки, але
й взяти участь у майстер-класах
народних промислів, подивитися
на елітні породи корів, свиней,
курей. Відкриття ярмарку – прекрасне дійство, де ви побачите і
самого Гоголя, і Солоху та інших
персонажів творів геніального митця. Об’єднайте поїздку з екскурсією до Миргорода, де знаходиться найвідоміша у світі Миргородська калюжа. На зворотному шляху відвідайте Полтаву. У Каталозі
пам’яток Полтави ви знайдете багато цікавого.
Відпочинок у Карпатах
влітку. Багато цікавих та різноманітних пропозицій. Погодьтеся,
літній відпочинок у Карпатах не
менш цікавий, ніж біля моря.
Таким чином, кожен може
знайти відпочинок на свій смак.
Гарного настрою та відпочинку Вам!
Єва Загоруйко, учениця 11-Б класу
ХГ № 178 «Освіта»

Сто р . 5
Тарасові Шевченку

Маленьке селище. Стоять
сумні тини.
І між хатинами тут походжають діти.
Далеко за селом шумлять лани.
Перед вікном – духмяні дивні
квіти.
І все це – наша рідна Батьківщина.
Така моя маленька Україна!
Велике місто. Ліхтарі горять.
А на проспекті – галас, гомін,
блиск…
Будівлі величезні там стоять,
І височіє пам’ятника спис.
Над містом оберегом наш Тарас.
Він водночас суворий і ласкавий.
І день, і ніч оберігає нас,
Пильнує незалежність він держави.
І все це – наша рідна Батьківщина.
Така моя велика Україна!
Тихенька річечка. Над річкою
– млинок,
Похмуре небо, тиша навкруги.
Хлюпочеться вода, за річкою
– ланок.
У сутінках темніють береги.
І все це – наша рідна Батьківщина.
Така найкраща в світі Україна!
Азаров Ілля,
учень 11-А класу ХТЛ № 173
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Булінг, або шкільне
цькування?

«Мої мрії»
Якось

мені

наснився моє життя стає сірим і неціка-

дивовижний сон. Ніби я наро- вим.
дилась і жила не в мальовни-

Мій сон обірвався… Я

чій і співочій Україні, а в спо- знов у своїй рідній домівці. Севненій ідеями та можливостя- стра наспівує якусь українсьІз проявами булінгу в
Україні стикаються 8 із 10
дітей. Такі дані оприлюднили
в Українському інституті дослідження екстремізму. Таке
явище, як шкільне цькування однолітків, поширюється
по всьому світу, бо насильницька модель поведінки стає
дедалі популярнішою. До чого може призвести ігнорування булінгу, як його попередити та чому поліція не завжди
може допомогти?
Цькування може тривати, доки жертва булінгу не
буде остаточно емоційно розчавлена своїми образниками.
Таким чином психолог
пояснює принципи домінантної поведінки, коли образник
починає цькування, він отримує задоволення від тієї негативної реакції жертви, якої
він очікує: чим більше засмучується і злиться об’єкт
цькування, тим більше радіє
образник.
Важлива річ у тому,
що ця практика аж ніяк не
стосується випадків, в яких
булінг переростає у фізичне
насильство. Це злочин, зазначає психолог, і тут зовсім інший механізм дії.
Це явище все більше
поширюється як в Україні,
так і в усьому світі. Обумовлене це, зокрема, тим, що набуває популярності насильницька модель поведінки,
пояснюють спеціалісти.
Ангеліна Мироненко, учениця
11-А класу ХЗОШ №102

ми Європі. Я і моя родина бу- ку пісеньку, мама ліпить варели тими ж, але все довкілля ники, тато їсть житній хліб з
повністю змінилось. Майже часником і сало, а в шафі вивсі люди у моєму сні ніколи не сить моя улюблена вишиванвиявляли байдужості до влас- ка, подарована батьками на
ної долі і до долі своєї країни. День народження. Із сусідньої
Всі активно відвідували теат- кімнати лунають звичні монори, музеї, художні виставки. тонні звуки ввімкненого телеУсі вулиці були чистими і візора. Я зазвичай не дивлюсь
прибраними, а перехожі при- телепередач і новин, але зараз
вітно посміхалися. Тут кожен чомусь привернули увагу слоповажав мову і культуру сво- ва ведучого: «Шістдесят п’ять
го народу.

відсотків мешканців України

Мені дуже подобалось хотіли б поїхати з країни. Із
те життя – таке спокійне і ста- них двадцять відсотків – на
більне, а водночас активне й постійне місце проживання. До
рухливе. Але все одно чогось речі, більшість із опитуваних –
не вистачало… Не вистачало молодь. Такі дані були отримаукраїнської пісні, запашного ні в результаті соціологічного
борщу, рідних краєвидів. Там дослідження». Мене дуже вратеж цвіли квіти, росли дерева, зила ця страшна цифра. Невже
вітер гуляв полями, але ніщо у нас настільки погано жине могло зрівнятися з красою і веться?
величчю української природи.

Моя давня подруга, із

Тієї, що оточувала мене з на- якою нас єднає багато приємродження. Надзвичайно гарні них спогадів, уже третій рік
лани, зелені, повні грибів та живе в Італії. Спочатку страягід ліси, височенні терикони. шенно не хотіла їхати. Казала,
Все це моє, рідне – те, без чого що миліше рідної землі нічого
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у світі немає. Навіть свої обов’язки. Тому їхній му-

Сто р . 7
Подорож до Києва

Шевченка цитувала: «Нема рашник і є таким багатим і
на світі України, немає друго- затишним.
го Дніпра. А ви претеся на чу-

Тут я згадала свій сон.

жину шукати доброго доб- У ньому все було легко і досра…»

тупно. І я подумала, що, моА як поїхала, то й хва- же, за краще буде дійсно зали-

литися одразу почала: то у неї шити рідну землю і поїхати
одяг новий, італійський, то геть?

Тоді я точно стану

світлини біля Пізанської вежі «справжньою європейкою!»
вишле. Ще й із такою насміш-

Та щось мені підказує

кою питала: «А як там у вас, в – ні! Це не мій шлях, не моя
Україні, живеться?»

доля. Навіщо кудись тікати,

У мене є безліч знайо- якщо ми вже й так у Європі –
мих, які мають найзаповітні- у самісінькому її центрі. Трешу мрію залишити цю країну ба просто цінувати те, що ми
назавжди та втекти на Захід у маємо, розвивати себе і оточупошуках кращого життя. Во- ючий

світ,

знаходити

на-

ни носять швейцарські годин- тхнення в найпростіших та
ники, їдять італійську піцу, найбанальніших речах. Саме
купують одяг тільки у закор- тоді ми станемо європейцями
донного виробника. Не кажу- не тільки територіально, а й
чи вже про українську мову і за своєю суттю, духовно та
культуру. Вона серед них не моральними якостями – спрапопулярна. Їхнє мовлення усе вжніми
більше

українцями-

переповнюється європейцями.

«красним слівцем» іншомовного походження (на кшталт
меседжів, квебеків та дедлайнів).
На мій погляд, Європу
можна порівняти з великим
мурашником. Там завжди кипить робота, кожна мураха
відповідально ставиться до
своєї справи і якісно виконує

Оксана Комякова,
учениця 10-А класу
ХЗОШ № 78

24 травня 2019 року група учнів на чолі з педагогами
нашої школи відвідали Київ столицю нашої України. Хто
побував тут одного разу, обов’язково захоче повернутися. Знову
прогулятися вуличками, зайти в
знайомий скверик чи просто помилуватися Дніпром. Окрасою
столиці є Майдан Незалежності.
Місце, яке бачило все: і радість,
і свято, і смуток, і навіть кров.
Але за весь цей час його шарм,
цінність та краса тільки зростають. Хрещатик, який тягнеться
аж до площі, по праву вважають
вулицею каштанів. Київ – це місто над Дніпром. Немає, певно,
більш величної та могутньої ріки. Це прекрасне місце, де можна відпочити, подумати, побути
наодинці з собою. Саме з Дніпра
відкриваються неповторні панорами на місто, з його кремезними кручами та позолоченими
церквами. Їх у Києві дуже багато. Також місто славиться зеленими парками, музеями, затишними кав’ярнями.
Сьогодні Київ квітне й
розвивається. Він поєднує в собі
тисячолітню історію й сучасність. Це серце нашої країни, її
гордість і краса. Саме тому видатні місця Києва приваблюють
тисячі туристів щороку.
Альона Даниленко,
учениця 10-А класу
ХЗОШ № 90
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Екскурсія до бібліотеки

Центральна бібліотека імені Тургенєва вже давно є другом учнів нашої школи у
навчанні та дозвіллі.
І цього разу, напередодні Дня науки в
Україні, допитливі учні 3-А класу завітали до
такої рідної та знайомої бібліотеки, де їх чекав справжній науковий майданчик за участю технічної студії «Винахідник».
Спочатку діти познайомились із книжково-ілюстративною виставкою «Наука —
магія, яка працює». Переглянувши виставку,
дізналися про розвиток науки, історії створення відомих винаходів та відкриттів. Надалі взяли участь у майстер-класі з робототехніки та долучилися до змагань роботів LEGO
Mindstorms від ТС «Винахідник».
Виявляється, що знання можна отримувати не тільки цікаво, а ще весело й навіть
азартно тому, що власноруч управляти роботами – це круто!
Наука дивує і захоплює, пояснює і заплутує.
Сподіваємось, що цей день спонукатиме дітей
до здобуття нових знань та звершення великих відкриттів.
Вікторія Віталіївна Ревякіна,
класний керівник 3-А класу ХЗОШ № 94

Які ж ми молодці!
А ось вже і кінець навчального року,
що дозволяє нам підвести своєрідні підсумки
нашої роботи за весь навчальний рік. Говорячи про «нас», ми зараз маємо на увазі не
шкільну газету, а усіх учнів ХЗОШ №60.
Сьогодні ми будемо говорити від імені кожного учня нашої школи.
Ми пишаємось тим, що у цьому навчальному році активізувалась велика частина нашої шкільної сім’ї для досягнення
дуже важливої мети: ні, справа тут зовсім не
у грамотах чи дипломах, нагородах чи похвалі… Ми пишаємось тим, що наші переможці та учасники районних, міських, обласних заходів отримали безцінний досвід. Це
саме те, до чого ми маємо прагнути. Конкурси і олімпіади, фестивалі і художня самодіяльність дітей, виставки образотворчого мистецтва і технічної творчості, шкільні спартакіади, вікторини та інше. Змагання такого
характеру сприяють виявленню і розвитку
інтересів і творчих здібностей учнів, розширенню знань і світогляду, активізації пізнавальної та іншої суспільно-корисної діяльності.

Дякуємо школі за те, що дозволила
нам трошки вирости у своїх очах та очах
оточуючих. Хоч ці перемоги невеликі, але ми
пишаємось ними і трішки хизуємося .
Анна Донцова, учениця 10-А класу
ХЗОШ № 60
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Мой последний звонок: глазами выпускницы
Последний звонок – важное событие для всех учеников, а в первую очередь – для
выпускников, юных надежд
нашего города и нашей страны. Из года в год администрации школ стараются сделать
этот день незабываемым. Не
стал исключением и 2019-й –
мой последний год обучения в
Харьковской гимназии №82.
Сейчас я понимаю, что
смотреть на этот праздник со
стороны и участвовать в нём абсолютно разные вещи, ведь
именно в этот день ты ещё
чувствуешь себя частью жизни своей школы. Многие плачут из-за расставания с любимыми учителями, некоторые
радуются обретённой свободе
и смене привычного уклада
жизни. У каждого своя роль кто-то ведущий, кто-то читает
стихи, поднимает флаг, даёт
последний школьный звонок.
Но всех выпускников объединяет торжественная линейка
и прощальный вальс, в которых отчётливо видны все эмоции и переживания. Когда выпускаешь голубя, понимаешь,
что это – действительно твой
полёт… Полёт в неизвестность.
Если бы меня спросили,
что мне дала школа, то знания не были бы основным пунктом. В первую очередь,
школа раскрыла во мне умение доказывать свою точку
зрения и грамотно вести дискуссии на любые темы. В частности, этому способствовали
как вовлечённость во множество конкурсов, так и организация выступлений и семинаров в рамках учебного процесса. Также школа научила ставить перед собой цели и правильно расставлять приори-

теты, что, несомненно, поможет не потратить время впустую и получить желаемые результаты в будущем.
Для всех выпускников
настал период неопределённости, когда не знаешь, как твоя
жизнь сложится в ближайшее
время. Даже те, у кого есть чёткие намерения поступить и
достигнуть определённого положения,
переосмысливают
свои решения - а стоит ли?
Насколько мне понравится то,
кем я стану? Будет ли это выгодно и востребовано? И буду
ли я вообще нужен и полезен
обществу? Не стану говорить
о других, но лично меня дальнейшие события не столько
пугают, сколько вселяют надежду на светлое будущее. Лучшее для меня место - мехмат
ХНУ имени В.Н.Каразина,
ведь математика - это то, что я
понимаю и люблю, а дружный
коллектив студентов и преподавателей поможет стать той,
кем я хочу быть. Благодаря
школьным основам дальнейшее обучение на бакалаврате
не станет таким трудным, каким кажется на первый
взгляд.
Напоследок хотелось бы об-

ратиться к будущим выпускникам, нынешним десятиклассникам. У вас остался год, и в
этом году вы должны приложить максимум усилий и
взять от школы то, что вы с
гордостью пронесёте с собой
всю оставшуюся жизнь – знания, навыки общения и безграничное желание узнавать
мир, в котором мы живём.
Удачи, и пусть все ваши мечты сбываются!
Ельчанинова Анастасия,
выпускница ХГ № 82 2019 года

Що таке літо?
Що таке літо? Це тепла
пора року, коли навколо все цвіте та набуває яскраві відтінки. Це той період, коли ти можеш прокидатися і лягати спати, коли захочеш. Літо — це час
незабутніх відкриттів і пригод!
Ну і, звичайно ж, літо — це час
канікул та відпусток.
Влітку ми можемо відправитися відпочивати до інших
міст і країн. А можемо залишитися вдома або поїхати на дачу
до бабусь і дідусів.
Яскраве сонце, чисте блакитне небо, довгі спекотні дні
— це основні ознаки приходу
довгоочікуваного літа. Природа
наливається всілякими райдужними барвами. Дерева й кущі
одягаються в пишні шати з зеленого листя. Квіти радують буйним цвітінням і неймовірними
ароматами, а лісові ягоди наливаються солодким соком. Все це
настільки захопливе видовище,
що хочеться бачити його постійно, вдихати п’янкий аромат
без зупинки та перепочинку.
Анна Мережко
учениця 7-Б класу ХГ № 83
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У травні, коли розквітають яскраві квіти і дзвенить
пташиний спів, теплий весняний вітер приносить до нас
свято Останнього дзвоника.
Звуки Державного Гімну України сповістили про
урочисте відкриття лінійки.
З теплими словами привітань до усіх присутніх та випускників звернулася директор школи Вікторія Віталіївна Бутівченко.

Останній дзвоник – це
чудова шкільна традиція, тепле родинне свято, яке не можна нічим замінити. Цього
свята немає в жодному календарі. Воно буває лише раз у
житті кожної людини, кожного з нас.
Для більшої частини учнів це просто оповіщення про
прихід шкільних канікул.
Хтось відправиться подорожувати, хтось проведе
літо на дачі або в селі, а хтось
залишиться в місті, але все
одно вільним, як травневий
вітер. Можна займатися улюбленими справами, не думаючи про час.

Дитинства
останній
Дзвінок

рушників на останній їх шкільний урок - урок прощання з
дитинством .
24 травня 2019 року
останній дзвінок сповістив 55
випускникам, що дитинство
скінчилося і починається доросле життя.
Олеся Сеніна,
учениця 10-Б класу
ХЗОШ № 68

Але для деяких закінчення шкільного року пов'язано
не тільки з радістю, але і з побоюванням, легким смутком,
надіями … Для випускників
нашої школи останній дзвоник є відліком початку найбільшої зміни в житті. Вони начебто і не зовсім дорослі ще,
але вже й не діти… Випускники 2019 року відкрили на шкільному майданчику поруч із
зірками випускників минулих
випусків свою Зірку.
Хвилююче - урочистими
були привітання першокласників та вручення виготовлених ними подарунків одинадцятикласникам і, звичайно,
останній шкільний вальс, на
хвилях якого кружляли випускники 11-А, 11-Б класів.

Захищаємо
найдорожче

Щороку в перший день
літа відзначається Міжнародний
день захисту дітей. Сім'я і дитина
– це споконвічні цінності, як ісповідує український народ, будуючи свою державність та розвиваючи власну культуру.
Турбота про дітей, усвідомлення пріоритетності їх інтересів над інтересами дорослих
мають стати філософією нашого
життя.
Міжнародний день захистудітей – це одне з найстаріших
міжнародних свят. За однією із
версій, у 1925 році Генеральний
консул Китаю в Сан-Франциско
зібрав групу китайськихдітейсиріт і влаштував для них святкування Дуань-у Цзе (Фестиваль
човнів-драконів), яке якраз припало на 1-ше червня. Завдяки щасливому випадку цей день збігся
З лінійки випускники
із часом проведення «дитячої»
пройшли під аркою з вишитих
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Міжнародний день захисту дітей
Щорічно 1 червня в Україні та по всьому світу відзначається день, який покликаний привернути увагу до захисту прав дитини.

конференції в Женеві.
Проте сьогодні перед
Україною постають нові виклики у сфері захисту прав дітей у
зв'язку з ескалацією насильства,
бойових дій на території областей нашої держави.
Кожна дитина має повне
право бути захищеною, розвиватися й навчатися для кращого
майбутнього. Це не лише веселе
свято для самих дітей, а й нагадування суспільству про необхідність захищати права малечі,
прагнути, щоб усі діти росли
щасливими і в майбутньому стали хорошими батьками і громадянами своєї країни.
Саме в дітях продовження роду людського й здійснення
своїх мрій і сподівань на краще.
Дорослі прагнуть, щоб діти зросли здоровими та радісними,
прославляли свої родини і рідний край.

Міжнародний день захисту дітей є не тільки святом
для самих дітлахів, він ще нагадує суспільству про необхідність їх захисту. У цей день у багатьох містах світу
проводяться різноманітні розважальні, ігрові та культурні заходи, присвячені дітям, і звісно ж за їх участі. Також
у День захисту дітей проводять різні благодійні заходи
та концерти, а зібрані на них кошти передаються на допомогу нужденним дітям. І хоча у багатьох розвинених
країнах про необхідність захисту дітей згадують не тільки у якісь конкретні дні, а й не забувають про
них протягом всього року, саме в цей день до дітлахів
прикута найбільша увага.

День захисту дітей в Україні є національним святом, яке покликане привернути увагу громадськості до
проблем дітей. В Україні День захисту дітей був створений Указом президента №568/98 від 30 травня 1998 року "Про день захисту дітей". З того моменту в Україні 1
червня стало офіційним Днем захисту дітей. Україна за
роки незалежності ухвалила законодавство з охорони
дітей, яке відповідає європейським стандартам та Конвенції ООН з прав дитини. І хоча 1 червня є офіційним
Днем захисту дітей, цей день у нас в країні не є вихідним. Але щорічно по всій країні проводяться різні розСофія Колесніченко, важальні та соціальні заходи, присвячені дітям.
учениця 10-А класу
ХСШ № 77

Редколегія ДЮГО «САМ» ХЗОШ № 91
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Вітаємо дитинство
1 червня по всьому світу святкують
День захисту дітей. Від різноманіття подій
у Харкові розбігалися очі. Я побувала на
одному з них разом із Шаповал Марією ,
лідером нашої дитячо-юнацької громадської організації учнівського самоврядування
«Райдуга», та членами шкільного Євроклубу «All right».

Дійство тривало у Центральному парку культури та відпочинку ім. М. Горького.
Це вже V фестиваль дитячої та юнацької
творчості «Вітаємо дитинство» за ініціативою народного поліцейського театру оригінального жанру «Діти майбутнього» при
ГУНП в Харківській області. Було встановлено рекорд «Наймасовіший парад юних
патріотів та сімей захисників України з
пташками миру», який зафіксували представники книги Рекордів України. Кожен
ніс свою пташку, зроблену власноруч. Згодом всіх їх відправлять на Схід до наших
хоробрих воїнів. Парад супроводжувався
веселим ритмом більш ніж 30 барабанів.
Було дивно та водночас приємно усвідомлювати, що ти став частиною такого масштабного дійства та вклав свою, хоч і маленьку, але частку в рекорд міста та країни.

Піднімали настрій молодіжні колективи Харкова своїми святковими номерами.
Урочисте нагородження лідерів усіх
шкіл відбулося одразу ж після привітань.
Наш творчий колектив шкільної газети
"Райдуга-68" дитячо-юнацької громадської організації учнівського самоврядування був нагороджений дипломом ІІІ ступеня за перемогу у Фестивалі шкільних засобів масової інформації в номінації
«Шкільна газета». Отримати таку відзнаку
за цілий рік роботи було неабияким досягненням на нашому творчому шляху.
Шкільний Євроклуб «All right» був
нагороджений дипломом переможця у
номінації «Перший крок до Євроклубу»
фестивалю шкільних Євроклубів «Діти
єднають світ».
Загалом, можна лише додати, що в
повітрі літали тільки позитивні емоції, а
на обличчях присутні були лише усмішки. Я дуже сподіваюсь відвідати цей захід
у наступному році та ще раз ним повністю насолодитися.
Зі святом!
Олеся Сеніна, головний редактор газети
«Райдуга-68» ХЗОШ № 68
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В и пус к

Добрий відпочинок – запорука успіху та здоров’я
Літо!!! Нарешті!!! Ми всі на нього чекали!!!
В цьому році погода дуже спекотна, але ж це літо! Канікули!!! До них ми почали готуватись заздалегідь. Напередодні закінчення навчального року, саме перед останнім дзвоником, наша школа традиційно виїхала на туристичний зліт в селище міського типу Березівські мінеральні води. За два дні наші учні мали змогу показати
свої сили в спортивному орієнтуванні, запалити вогник, зварити справжню польову кашу, поставити
намет, позмагатись у найкращому виконанні похідної пісні та просто відпочити на свіжому повітрі, подалі від міста.
Добрий відпочинок – запорука успіху. Для
самих дорослих наших учнів попереду були важкі
очікування ЗНО, ДПА, іспитів, важких шляхів до
дорослого життя. Бажаємо усім випускникам успіху
та всього найкращого. А самим маленьким побажаємо дуже гарно та змістовно провести вільний час, тому що саме у нас в школі працює найкращій літній табір відпочинку з денним перебуванням «Фантазія». Щодня діти відвідують
багато екскурсій, майстер-класів, ходять до басейну, театрів, парків та просто гуляють містом.
Щаслива дитина – це дитина, що гарно відпочиває, із задоволенням проводить свій вільний час, спілкується з різними людьми, поповнює свій життєвий досвід та насичується гарними емоціями!
Усім гарного відпочинку, теплого літа, позитива та добра!
Софія Моїсеєнко, учениця 7-Б класу ХЗОШ № 112
Наш летний лагерь
Мы с большим нетерпением ждали открытия нашего летнего лагеря, потому что в
этом году он посвящен английскому языку!
Каждый день нашего летнего лагеря
проходит насыщенно и интересно для коллегиистов, ребята с пользой проводят здесь время, посещая развивающие занятия, театры,
гуляя и играя на свежем воздухе. Для детей

организуются различные развлекательные и в то
же время познавательные мероприятия, некоторыми из таких были занятия по песочной анимации, поездка в зоопарк и другие.
Ученики средней и старшей школы в это время проходят трехнедельную практику. Дети готовят свои проекты, — творческие работы — а в
конце практики будут их защищать. Конечно,
учителя английского не забывают устраивать и
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«боевые выезды» для учеников,
во время которых ученики целенаправленно упражняются в различных житейских ситуациях,
например, совершить покупку в
пиццерии или в магазине одежды, как сделали это ученики 5-х
и 7-х классов.

«Изюминка» каждого дня
— утренняя зарядка в виде танца
-игры от всеми нами любимого
учителя физкультуры Александра Александровича. Теперь не
только учащиеся младшей школы полюбили зарядку, но и учителя. Так радостно наблюдать,
как коллегиисты и учителя вместе повторяют движения физрука
под музыку с большим удовольствием и радостью, а почти все
первоклашки уже знают движения танцев и делают их уверенно. И вот две недели лагеря уже
прошли, а мы с уверенностью
говорим, что следующие две недели будут не менее интересными!
Маргарита Почепецкая,
Дима Юненко,
ученики 7-А класса
Харьковского колегиума

Цікавинки Харкова

Цього року мені запропонували допомогти в роботі
табору відпочинку «Дружний». Я вирішила організувати для
маленьких відвідувачів табору екскурсію до ботанічного саду
Харківського
національного
університету
імені
В.Н.Каразіна.
Ботанічний
сад
Харківського
університету –
найстаріший в Україні. Його було засновано одночасно з
університетом в 1804 р. Сьогодні сад розташований на двох
територіях і займає загальну площу 41,9 га. Загальна кількість рослин – понад 7000 видів як відкритого, так і закритого ґрунту. Понад 3000 видів нараховує колекція оранжерейних рослин. Ботанічний сад є науково-дослідницьким природоохоронним центром, тому його діяльність в першу чергу
направлена на вивчення еколого-біологічних особливостей
рослин.
Все це нам розказала завідувач відділу тропічних і
субтропічних рослин Поліна Василівна Гордєєва. Саме вона
супроводжувала нашу групу протягом усієї подорожі оранжереями саду.
Поліна Василівна – справжній фанат своєї справи.
Півстоліття вона працює з рослинами, але й досі щиро захоплюється їхньою красою. Її мрія – посадити в басейні своєї
оранжереї лілії.
- Коли я прийшла на роботу до ботанічного саду 50 років тому, тут росли чудові білі лілії. Вони створювали навколо
водойми неповторну атмосферу романтики. Водяні лілії, ще їх
називають лататтям і нимфеями, додають саду казковості. Але зараз басейн протікає, потребує ремонту, а водяні лілії
чекають на свій зоряний час.
Що ж… Я не знаю, чи зможе Поліна Василівна милуватися витонченими лілеями у омріяному басейні ботсаду. Але
я певна, що світ тримається на людях, в серцях яких панує
любов до своєї справи.
Я впевнена, що ця екскурсія надовго запам’ятається
дітлахам.
Анастасія Василенко,учениця 10-А класу ХЗОШ №95
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Випускний вечір

Ось і закінчуються іспити ЗНО. Залишилося менше двох тижнів до головного свята випускників України – свята Випускного вечора.
І основним питанням, яке виникає не тільки у
дівчат, а й у хлопців – що одягнути на випускний, щоб виглядати стильно.
Ось вам декілька порад для першого в
житті справжнього балу - випускного.
1. Не керуйтеся виключно популярними і модними трендами. Вибирайте той колір і фасон,
який підходить саме вам, а не той, якому в цьому сезоні віддають перевагу всі.
2. Створюйте свій унікальний образ. Погодьтеся, не найприємніша ситуація - коли в однакових сукнях на балу з'являються однокласниці і
однокурсниці.
3. Вибирайте плаття того силуету, який підійде
саме вам - особливо якщо у вас нестандартна
фігура. Краще вибрати фасон, відповідний для
ваших параметрів, ніж виглядати безглуздо,
віддавши перевагу модним трендам, які вам не
зовсім йдуть.
4. Ідеальний варіант випускного вбрання - коктейльний. Тренд сезону - сукні-сарафани на
бретелях. Виглядають вони дуже свіжо і, разом
з тим, святково.
5. Краще вибирати плаття довжини міні, або ж
міді - середньої між міні і максі. Якщо все ж ви
зупинилися на платті в підлогу, то воно повинно бути не надто вечірнім.
6. Колір випускної сукні повинен підкреслювати вашу
юність і ні в якому разі не додавати вам вік. Вибирайте
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ніжні відтінки - рожевий, блакитний, кремовий, піщано-жовтий, приглушені тони червоного. Ці кольори прекрасно освіжають і
відповідають вашому юному легкому образу. Від чорних тонів рекомендую в цей вечір
відмовитися.
7. Ідеальним вибором для випускного балу
стане плаття з легкої шифонової тканини,
яке не буде сковувати ваші рухи. По-перше,
в ньому ви будете почувати себе максимально впевнено і вільно. По-друге - для літа така тканина буде найбільш підходящою.
8. Слідкуйте за тим, щоб ваш образ не був
занадто відвертим або навіть вульгарним.
Не відкривайте одночасно ніжки і декольте зробіть акцент на чомусь одному. До речі,
красиво виглядають коктейльні вбрання з
відкритою і напіввідчиненої спинкою. Звичайно, ваше плаття в цей вечір найкраще
підкреслить взуття на підборах. Якщо ви не
дуже часто вибираєте таку в звичайному
житті, то подбайте про те, щоб каблук був
стійким, а саме взуття - максимально зручною. До речі, рекомендую вибирати все ж
босоніжки, а не туфлі - до легкого і святкового плаття вони підходять більше.
9. Посміхайтеся! Адже ніщо так не прикрашає юну дівчину, як щира щаслива посмішка і життєрадісність! Пам'ятайте: ваш випускний вечір - це перший важливий свято у
вашому житті, на якому ми повинні відчувати себе справжньою принцесою! Чи не намагайтеся виглядати старше, краще підкресліть
свою юність і
свіжість красивим відповідним
нарядом - і ваш
випускний буде
дійсно незабутній!
Валерія Тєльнова,
Людмила
Мирошниченко,
випускниц2019 р.

