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З Днем народження, гімназіє!
19 грудня гімназія радо вітала учнів 1-А та 1-Б класів, адже їх
урочисто прийняли в гімназисти. Ритуал посвяти є доброю традицією школи, 22-ий рік поспіль до нас приходять п'ятикласники, які стають знову “першачками”. Тут для них починається
нове життя, наповнене активною працею, творчими справами та
пошуком відкриттів.
Магістр шкільних наук прийняв рапорти, візитки класних колективів. Зі щирими словами вітань до дітей,
батьків та колег звернулася Олена Іванівна Вальчук, директорка гімназії. Під час теплої, невимушеної розмови з першокласниками Олена Іванівна дізналась, що всі вони прийшли
в школу не тільки за знаннями, а й щоб творчо й весело проводити час,
розвивати свої таланти, пізнавати різноманіття навколишнього світу. Директорка підтримала ініціативність юних гімназистів і відкрила для них
секрет успіху: гімназія - це дружний
вулик, де кожен, наполегливо працюючи, збирає мед - знання, уміння, навички та, найголовніше, життєвий досвід.
Юних

гімназистів привітав президент учнівського колективу Сметюх

Олег, побажав новим гімназистам натхнення та творчого запалу. Святковий
день продовжився дійством “Йде у гості Миколай”. Щороку приходить це
свято в кожну родину. Виростають діти — і добра казка зникає, а Миколай
залишається. Наслідуймо його добрі вчинки. Нехай святкові дні принесуть
нам приємні турботи, милосердя, турботу про ближніх, бо найбільше щастя в житті — творити добро.
Валентина Бобер, учнівська редакторка газети
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Сторінка директора
Національна конференція eTwinning Plus
Ukraine у Києві
9 грудня в Києві відбулася підсумкова щорічна Національна
конференція eTwinning Plus
Ukraine, участь в якій взяли директорка гімназії О.І.Вальчук та
вчителі
іноземних
мов
Н.В.Бурим та В.Р.Гарбуз, володарі нагород від Європейської
комісії European Quality Label.
На заході були присутні понад
100 вчителів-ітвіннерів з усіх
регіонів України.

Присутніх привітала керівниця програми eTwinning Plus в Україні Валентина Веліченко. Також з вітальним словом до учасників конференції звернулися представниця ЄС в Україні Вікторія Давидова та представниця від Міністерства освіти і науки України Оксана Коваленко.
Цікавими та змістовними були презентації запрошених спікерів: Катерини Мірошниченко, виконавчої директорки ГО «Світ освіт», на тему «Кліматична освіта»; Катерини Жданової, менеджерки індивідуальних можливостей Еразмус+, НЕО в Україні;
Івана Примаченка, керівника платформи професійного розвитку для освітян Prometheus. Відбулася також церемонія нагородження найкращих проектів 2019 року в
Україні.
Пізнавальні воркшопи провели Andris Jenerts з Латвії на тему «Використання
Google-інструментів для STEM проектів», Віталій Мороз на тему «Як спілкуватися з
учнями щодо технологій та інтернету в контексті медіаграмотності», Chris Williams з
Великобританії на тему «Цілі сталого розвитку в навчанні англійською мовою».
Учителька гімназії В.Р.Гарбуз поділилася з учасниками воркшопу досвідом реалізації проекту «Grandma’s Stories in 2080», який отримав нагороду European Prize 2019
від Європейської комісії (керівники проекту від України – Надія Бурим, Вікторія Гарбуз, Ніна Красілова). В.Р.Гарбуз розповіла присутнім про ідею проекту, етапи, використання ефективних онлайн-інструментів та міжпредметних зв‘язків, опрацювання
цілей сталого розвитку через творче письмо в міжнародних групах, створення спільних результатів проекту та використала онлайн-інструменти Mentimeter, Kahoot для
інтерактивного спілкування з аудиторією.
Олена Вальчук, директорка гімназії
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Наша гордість
Проєкт
"Вибори президента колективу гімназії"
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програму. Після цього всі охочі виборці могли поспілкуватися з кандидатами, ставлячи питання, які
виникали з приводу програм, планів на майбутчергові вибося
и
л
бу
ід
в
я
нє кандидатів.
н
уд
10 гр
івського співуп
н
ч
у
а
т
ен
д
и
ез
р
ри п
".
равління "Успіх

ська Анастасія,
ев
ил
ас
В
ії
іс
м
ко
ї
Голова лічильно
чила протокол.
ву
оз
у,
ас
кл
А
4я
Олег.
учениц
ь 6-Б класу Сметюх
ен
уч
ув
об
зд
у
ог
раду
Перем
ола Софія очолила
иг
Гр
у
ас
кл
А
5ця
Учени
президента.
Урочистий ритуал інавгураціїї президента учнівського колективу зібрав
гімназійну родину 19 грудня.
Сметюх Олег урочисто присягнув на вірність кращим традиціям гімназії
та Кодексу честі гімназиста.
Вперше була підписана Угода про співпрацю педагогічного, учнівського
та батьківського колективів.
Матеріал підготував Дмитро Томчук, власний кореспондент газети
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Наша гордість

Переможці обласних олімпіад та обласного етапу
наукових робіт товариства “Еврика”
Бруча Анастасія з учителькою
історії Козачук Р.І. - 1 місце в
олімпіаді з історії.

Лехкобит Василь (учитель Мойсюк І.Б.)
здобув 1 місце в олімпіаді з німецької мови.

Переможець інтелектуальних перегонів з інформатики Стасюк Ілля, якого
підготував учитель Приймак Ю.О.
Григорович
Юлія та Велимчаниця Н.Ю.
вибороли 1 місце у захисті наукових робіт із
зарубіжної літератури

Спільне фото переможців конкурсу захисту наукових робіт: Мірчук Діана (учителька Компанієць Ж.І.) - англійська мова , Тусь Інна (учителька Мойсюк І.Б.) – німецька мова, Григорович Юлія (учителька Велимчаниця Н.Ю.) — зарубіжна література, Саюк Олександра, Хлопук Дарина, (учителька Барановська Л.Л.) — українська мова, українська література, Стасюк Ілля (учитель Купрійчук П.Т.)
— математика.
Пишаємося учнями, які посіли ІІ місця на обласних олімпіадах, серед них: Донець Владислав (учителька Котюк І.В.) на олімпіаді з англійської мови, Тусь Інна (учителька Мойсюк
І.Б.) – з німецької мови, Філон Анастасія (учителька Гарбуз В.Р.) – з німецької мови.
Призові місця принесли гімназії Бірук Катерина (учителька Порада Л.Т.) на олімпіаді з німецької мови, Пархомук Яна (учителька Барановська Л.Л.) – з української мови та літератури, Деркач Анастасія ( учителька Козачук Р.І.) – з правознавства.
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Вивчаємо англійську разом

У грудні гімназія наповнюється живим
звучанням англійської та німецької, адже в
гімназії проводимо Тиждень іноземних мов.
Учні 1-А класу взяли участь у новорічному
конкурсі “Christmas video competition” від
видавництва National Geographic та компанії “Лінгвіст” та виготовляли різдвяні листівки й покрокову інструкцію приготування
новорічних страв. Протягом тижня було
проведено чимало пізнавальних та розважальних заходів, цікавих уроків, презентацій.
На уроках англійської мови гімназисти розучували новорічні та різдвяні пісні (4-А,
4-В, учителі – О.І.Вальчук, В.Р.Гарбуз), виготовляли вітальні листівки (5-А, 3-А, 3-В, 4-В, учителі І.В.Котюк, Н.В.Бурим,
Ж.І.Компанієць, О.В.Плєшкова), презентували проєкти «Fancy dressing» (2-А, учителі
- Чибізова Т.В., Душенко Т.І., Котюк І.В.), “Ukrainian traditional cuisine” (2-Б, учителі Чибізова Т.В., Сорока К.М.). Учні 4-В та 3-В класів стали учасниками квесту “Keep
your eyes open” (учитель – О.В.Плєшкова), та квесту «Свято наближається» (1-А, 1-Б,
2-А, учителі - Чибізова Т.В., Сорока К.М.) Під час культорологічних заходів «English
and Ukrainian tea drinking ceremonies» та «The recipe of my favourite New Year dish» учні 5-А класу продемонстрували свою винахідливість та творчість, приготувавши традиційний англійський чай та смачний салат олів’є. У 4-Б класі вчителька англійської
мови Бурим Н.В. провела урок-гру “Jeopardy”, під час якого діти вирішували завдання
в цікавій ігровій формі. Учні 4-В класу долучилися до онлайн-вебінару з учнями турецької школи під час проєкту "Let’s play together” програми eTwinning та грали в гру
Taboo. Також у рамках програми “Generation Global” було проведено відеоконференцію з ізраїльською школою на тему «Essentials of dialogue», участь в якій
взяли учні3-А, 4-А, 4-В класів (учителька – В.Р.Гарбуз).
Під час Тижня іноземних мов відбувся конкурс-захист науково-дослідницьких робіт,
на якому презентували свої дослідження учениця 5-А Мірчук Д. (керівниця - Компанієць Ж.І., секція: англійська мова), та учениця 7-А класу Тусь І. (керівниця - Гарбуз
В.Р., секція: німецька мова).
Учні 7-А класу взяли участь у брейн-ринзі «How well do you know the USA» та продемонстрували свої знання країнознавчого матеріалу США (учителі – О.І.Вальчук,
Т.І.Душенко). Чимало гімназистів взяли участь у всеукраїнському конкурсі з англійської мови «Гринвіч».
Крістіна Король, учениця 5-А класу, кореспондентка газети
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Громадянська освіта

Щороку українці відзначають День Соборності України. На мою
думку, це дуже важлиПершокласники, наші юні громадяни, у День
вий день в історії украСоборності поділились своїми думками щодо
їнського народу. Я
державного свята та своєї ролі в державотвовважаю, що завжди
ренні України.
його підтримувала
свята віра в щасливе
- День Соборності - майбутнє, і настав цей
січневий день, коли
це визначна подія в
народ об`єднався. Ми,
історії України. 22
січня 1919 року в Ки- молоде покоління, і
надалі будемо йти разом з Україною, її історією,
єві на Софійському
майдані УНР і ЗУНР її злетами й падіннями. Хочу ствердити, що наша
проголосили об'єднання. Це свято важливе для солов’їна мова не загине й буде звучати з уст людей «Слава Україні!».
нашої країни. День Соборності - це подія, яка
Артем Антонюк, учень 1-Б класу
зробила нашу Батьківщину справжньою державою.
- На мою думку, соборність — духовне єдАня Півень, учениця 1-Б класу
нання всіх територій.
В цей день УНР і
- На мою думку, кожен
ЗУНР об’єднались і
українець повинен знати хостали однією цілою неча б п’ять національних
залежною державою.
свят . Одне з них — День СоНа честь цього дня стуборності України, коли 22
денти з двох частин Кисічня 1919 року на Софійсьєва сходяться на міст
кому майдані в Києві було
Патона. У школах діти
урочисто проголошено Акт
проводять флешмоби та
Злуки.
конкурси. Люди згадуСоборність для мене - це
ють тих, хто боровся за
єдність індивідуального і засоборність та незалежгального, взаємне духовне
ність України.
збагачення і розвиток. Для
Кирило Салій, учень 1-А класу
того, щоб бути господарем,
потрібно любити землю й захищати її від воро- День Соборності України щороку відзначагів.
ють
22 січня. В 1919 році проголосили Акт возТому я спонукаю вас любити нашу країну з’єднання УНР.
На
Україну! Цінуйте те, що ми - вільні люди!
українські
землі
постійно
Каріна Лебедюк, учениця 1-Б класу
зазіхали вороги. ЇЇ ділили
на шматки. Народ мріяв
- 22 січня наша країна відзначає важливе свято
про єдину Українську дер– День Соборності. . Так історично склалося, що
жаву, щоб бути, як одна
землі України належали до інших держав: Російсім’я.
ської імперії, Польщі, Австро-Угорщини. Тож
Тому для кожного українукраїнці завжди мріяли про об’єднання своїх зеця День Соборності є вимель в межах однієї держави. Вперше за багато
значним.
століть об’єдналися дві частини єдиної українсьКатя Новокрещенова,
кої держави, щоб разом у вільній країні відродиучениця 1-Б класу
ти свою історію, культуру.

День Соборності України дата, що об'єднує
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Декада математичного циклу
STEM - конференція «Математичний танграм»

Людина багатогранна. У кожного з нас є якийсь
талант від природи. Хтось знає математику, фізику,
хімію, географію, а хтось малює, танцює, співає,
складає вірші. Учасники STEM-конференції
«Математичний танграм» ще раз переконались: математика є і в науці, і в техніці, і в літературі, і в
мистецтві, і в музиці.
Учні 5-А та 6-Б класів зі своїми наставниками
Ільюх Світланою Миколаївною і Купрійчуком Петром Тарасовичем ознайомили присутніх зі своїми
дослідженнями. Досліджень було 7, як і фігур в
танграмі.
А знана в гімназії і за її межами скрипалька Анастасія Середа, учениця 5-А класу,
вдало розбавила серйозну атмосферу чудовою музикою.
Дмитро Томчук, кореспондент газети

STEM - проєкт «Математичні вечорниці»
Наш народ має багато красивих
звичаїв та обрядів. Але найромантичнішими та наймасовішими були гуляння молоді, які називалися вечорницями.
Ось і ми завітали у звичайну селянську хату й подивились, як це свято
проходило разом з учнями 4-Б та 4-В
класів та їх вчителькою Качинською
Галиною Віталіївною – справжньою
господинею дійства.
Та ще й свято не просте - свято математичне, на якому учасники співали та грали в математичні ігри, ліпили вареники зі
смаком геометрії та дізнавались свою долю, використовуючи математичну нумерологію, розкодовували характер людини через дату народження. А ще ми побачили красу
народних звичаїв та обрядів, шанобливе ставлення до українських традицій через такий серйозний предмет як математика..
Анастасія Глущук, редакторка газети
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Учнівське співуправління
Підсумки роботи учнівського співуправління “Успіх”

Конференція за підсумками роботи учнівського
співуправління “Успіх” у І семестрі 2019-2020
н.р. відбулася 23-24 січня в актовій залі гімназії.
Сметюх Олег, президент учнівського колективу,
прозвітував про діяльність учнівського співуправління у І семестрі і представив план роботи на ІІ
семестр 2019-2020 н.р.
Екологічна агітбригада “Аква” закликала гімназистів взяти участь у
Всеукраїнській акції “Розпочни з себе
та поший ЕКОсумку”. Мета акції: привернути увагу громадськості до проблеми забруднення середовища пластиковими пакетами, поліетиленом. За підсумками роботи учнівські колективи були нагороджені грамотами та подяками за активну участь в акціях, проєктах та конкурсах .
Софія Григола, голова ради президента гімназії

Міський фестиваль лідерів учнівського співуправління
17 лютого в Палаці учнівської молоді відбувся
міський фестиваль лідерів шкіл міста.
Учнівське співуправління гімназії представляв
учень 6-Б класу, президент учнівського колективу
Сметюх Олег. Очоливши команду “Гармонія” у
складі Марії Остапчук, Ірини Франко, Іллі Синькевича, Іллі Варковця, Віталія Ящука, Івана Зінчука, Олег розповів для молодіжної громади міста про учнівське творче об’єднання КРОКС.
Команда продемонструвала хід гри, показала конкурси відповідно до Положення
про гру “КРОКС”. Ми пишаємось тим, що беремо участь у такій хорошій справі. Цінністю цього проєкту є залучення дітей до активної діяльності, здорового способу життя, розвитку загальнолюдських цінностей (доброти, порядності, чесності, любові до
рідної землі, уміння долати перешкоди і співпрацювати в команді).
Ірина Франко, учасниця гімназійної команди “Гармонія”
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Декада художньо-естетичного циклу
«Срібні дзвіночки - 2020»
Напрочуд гарно розпочався рік для
наших юних аматорів сцени. На міському співочому конкурсі дитячої патріотичної пісні «Срібні дзвіночки», який
відбувся 14 січня на базі Палацу учнівської молоді і об’єднав понад 30 учасників із усіх навчальних та позашкільних закладів Ковеля та району, гімназисти посіли призові місця у всіх вікових
групах.

Серед молодших конкурсантів призеркою (2-е місце) стала дебютантка конкурсу,
учениця 1-А класу Шевчук - Шлюєва Софія із піснею «Дитинство моє веселкове» (слова і музика Л.Соболевської). Цимбал Вікторія (3-А клас) посіла почесне друге
місце у середній віковій групі, виконавши патріотичний твір Л. Горової «Солдатику
мій». А представлятиме наше місто на обласному конкурсі випускниця гімназії Ковальчук Дарія, яка єдина серед усіх конкурсантів блискуче виконала складний акапельний твір – українську народну пісню «Сива зозуленько» і здобула перемогу на
«Срібних дзвіночках – 2020» у старшій групі. Вітаємо наших обдарованих гімназистів
і зичимо подальших творчих успіхів!
Олена Сметюх, музична керівниця гімназії, учителька – методистка

Новорічні сувеніри гімназистів
Традиційно різдвяні свята наші гімназисти зустрічають із приємними турботами. Ось і нині запахло хвоєю, цитрусовими, корицею... Фантазія й
золоті руки юних умільців створили справжнє новорічне диво! На гімназійному новорічному подіумі оцінювали роботи гімназистів 1-5 класів: різдвяні віночки, м’які іграшки, обереги, композиції,
листівки…
Кращі доробки були представлені на міській
виставці. Це роботи Бабенкова Олександра (4-Б клас) та Сачук Олександри (2-Б клас).
А композиція «В очікуванні дива», яку створила гімназистка 3-А класу Тищук Дарина, посіла почесне перше місце на міській виставці «Новорічний сувенір» і стала
справжньою окрасою на обласній виставці дитячих робіт.
Софія Григола, кореспондентка газети
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Наші перемоги
Таланти гімназії — на сцену!
25 лютого в актовій залі КЗ «Ковельська міська гімназія імені Олени Пчілки» відбувся звітний концерт колективів та окремих виконавців
зразкового художнього вокально-хорового колективу «Первоцвіт».

Відкрила програму учениця 1-А класу Шевчук–Шлюєва Софія. У її виконанні прозвучала
поезія Лесі Українки «Співець». Палкими оплесками глядачі зустріли переможницю міського й обласного вокального конкурсу
«Срібні дзвіночки», випускницю гімназії Ковальчук Дарію із піснею «Сива зозуленька». Продовженням народознавчої тематики стала повстанська пісня «Ой у лісі, на полянці», виконана ансамблем «Глорія» акапельно. Володарка гран-прі Всеукраїнського
вокального конкурсу «Соколині зорі» гімназистка 3-В класу Цимбал Вікторія емоційно донесла до слухачів патріотичну пісню Л. Горової
«Солдатику мій». Вдалим співочим дебютом з твором
Л. Соболевської «Дитинство моє веселкове» позначився
виступ талановитої першокласниці Шевчук-Шлюєвої
Софії. Піднесено та жваво публіка зустрічала вокальний квартет у складі Алєксєєнко Ірини, Кравчик Вікторії, Ковальчук Дарії, Остапчук Марії. У виконанні старшокласниць прозвучала сучасна пісня «Доля козака». Неповторного колориту мистецькій зустрічі додала джазова композиція «Ковельський джаз». У супроводі солістки
гімназії Кравчик Вікторії на сцену піднявся зразковий хор «Первоцвіт». У виконанні
колективу прозвучав гімн Л.Бетховена «Ода радості». Завершальним акордом концерту стала сучасна дитяча хорова пісня «Наша планета
Земля!»
Музика це цілюще
джерело, з
якого гімназисти черпають почуття краси, ніжності, вічності. Це
мрії, почуття, спогади… Це надзвичайно правдивий, світлий витвір людського таланту. Це
лірична дивина, гармонія нескінченності й вічності. Тож відкриваймо свої серця для
цієї краси – і світ тоді стане кращим.
Олена Сметюх, керівниця зразкового колективу “Первоцвіт”
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STEAM– освіта
Країні Юннатії – 95!
Сьогодні цю поважну дату відзначає разом з
педагогами та батьками вся юнь України, адже
кожен з нас в більшій чи меншій мірі долучається до охорони довкілля, збереження рослинного і тваринного світу рідного краю. Серед
них є особлива когорта – це юні натуралісти,
які через все своє життя проносять любов та бережливе ставлення до природи. Ще у далекому
1918 році юні любителі природи почали об’єднуватись для здійснення спільної мети, так виникли перші гуртки юннатів.

ЗПО "СТАНЦІЯ ЮНИХ НАТУРАЛІСТІВ МІСТА
КОВЕЛЯ" - єдиний у місті заклад позашкільної
освіти
еколого-натуралістичного
спрямування. Сьогодні понад 400 юних ковельчан відвідують
природничі гуртки у станції юних натуралістів. Досвідчені педагоги закладу займаються з дітьми у гуртках 8-ми профілів. Школярі міста мають унікальну можливість поглибити і розширити
свої знання, отримані у школі, зайнятися експериментально-дослідницькою роботою з таких напрямків, як ландшафтний дизайн, квітництво відкритого і закритого грунту, вочівництво, екологія, знання про лікарські рослини та інших сфер природознавства та біології.
Вихованці станції є активними учасниками і неодноразовими переможцями міських, обласних та Всеукраїнських конкурсів. Станція юних натуралістів - провідний
центр екологічної освіти нашого міста, колектив якого завжди в авангарді змін. Новаторські ідеї та оперативність їх втілення — кредо педагогічного колективу. Педагоги
проводять заняття гуртків для юних ковельчан, разом
з дітьми займаються дослідництвом в куточку живої
природи, в теплиці, на лікарському городі, в куточку
екзотичних рослин. Цікаво! Правда ж?
Станція юннатів - особлива атмосфера! Це унікальний дружній мікроклімат в освітньому закладі!
Вони сучасні і багатогранні! Вони вміють все! Організувати цікаве дослідження?... Легко! Провести
майстер-клас?... Та залюбки!
Ви легко можете сконтактувати з ними: м.Ковель,
вул.Модеста Левицького, 1. 0335248878
Устина Габрук, учасниця екологічної бригади “Аква”
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Творча майстерня
На День народження Лесі Українки
- до Колодяжного
Вже традиційно 25 лютого учасників гімназійної
театральної студії
“Мрія” запрошують на урочистості з
нагоди дня народження геніальної землячки Лесі Українки до Меморіального музею письменниці в с. Колодяжне.

Учні 6-А класу підготували для Лесі
найдорожчий подарунок - постановку
її безсмертної «Лісової пісні». Уривок із драми-феєрії інсценізували Олександра Саюк (Мавка), Василь Лехкобит (Лукаш), Сергій Сухий (Лісовик).
Технічне оформлення та музичний супровід - Шкадюк Ангеліна.
Напередодні учні 6-А та 6-Б класів вирушили
за до Луцька, де насолоджувались постановкою
«Лісової пісні» у виконанні акторів Волинського
обласного драматичного театру. Звичайно, класичне виконання майстрів сцени захоплювало щохвилини, але й аматорський театр гімназії не залишив жодного байдужого гостя на іменинах у
славної землячки, усе тут було органічно та гармонійно, бо такою була Леся Українка,
такими прагнемо бути й ми, її нащадки.
Ангеліна Шкадюк, учасниця театральної студії “Мрія”

Перші проби пера
Світ дитинства
Світ дитинства - це щось дивовижне,
Це казка моя фантастична,
Коли подує вітер - дерева, як живі.
Прийде весна – і квіти зацвіли.
В дитинстві всім цікаво знать,
Як тане сніг, чому струмки біжать.
Чому вода прозора й без смаку,
Як музика лунає і куди людина йде,
І як кружляють в космосі планети.
Усе таке прекрасне і чудне,
Дитинство, повернися, де ти, де ти...

Дмитро Рябошапка, учень 1-Б класу
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