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КРОКУЄМО РАЗОМ З ПЛАНЕТОЮ

Газета КЗ «Ковельська міська гімназія
імені Олени Пчілки» Волинської області
Квітень • 2020
Вивчаємо історію – будуємо нове
майбутнє
Із 2016 року продуктивною та змістовною є співпраця педагогів та учнів ліцею в Оборніках (Польща), гімназії Люхова, (Німеччина) та Ковельської міської гімназії імені Олени Пчілки. Цьогоріч в останні дні зими нас
знову об`єднав Міжнародний тристоронній проєкт
“Вивчаємо історію—будуємо нове майбутнє”, ідея якого
полягала в тому, щоб учні шкіл України, Польщі та Німеччини вивчали історичні події Другої світової війни разом.

Подорож розпочалася

з

цікавої екскур-

сії Вроцлавом, одним із найдавніших та найбільших міст Польщі. Учні нашої гімназії були вражені особливістю площі Ринок – кольоровими
будинками, які належать до різних епох, будівлею Ратуші та Вроцлавського університету.
Продовжився проєкт у молодіжному центрі Крижова. Це особливе історичне місце в Польщі,
адже тут у 1989 році відбулася остання символічна подія - Меса примирення, у якій узяли участь тодішній прем’єр Польщі Тадеуш Мазовецький
та канцлер Німеччини Гельмут Коль. Молодіжний центр Крижова об’єднав вечір дружби, на якому молодь брала участь в інтеграційних заходах, а потім відбулися змагання з волейболу між командами трьох країн, де наші учні заслужено здобули кубок.
Продовження див. ст. 2
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Міжнародна співпраця
Вивчаємо історію – будуємо нове майбутнє

У рамках проєкту учні мали можливість побувати в Освенцимі - невеликому місті, яке розташоване в 60 км на південь від Кракова. Під час
Другої світової війни нацисти створили тут концентраційний табір.
Зараз мільйони людей різних національностей і релігій відвідують його
для того, щоб увічнити пам’ять жертв Голокосту. Протягом третього
дня подорожі учасники Міжнародного тристороннього проєкту вивчали
визначні
історичні
місця
Кракова.
Відвідали Ягеллонський університет - альма-матер польських студентів. Усіх
вразив єврейський район Казімеж. Це найатмосферніший район міста,
де розважаються всі краківські хіпстери, знімають фільми та проводять артвиставки. У рамках проєкту молодь України, Польщі та Німеччини відвідали Музей фабрики Шиндлера - музеї німецької окупації
Кракова, який на рівні з Вавелем є найбільш популярним у старовинному польському місті.
Міжнародний тристоронній проєкт «Вивчаємо історію - будуємо нове
майбутнє» - унікальний! Координатори Адам Красічки (ліцей, Оборніки, Польща), Александр Хазе-Мюльнер (гімназія, Люхов, Німеччина),
Інна Мойсюк (КЗ«Ковельська міська гімназія імені Олени Пчілки», Україна) роблять важливу справу, об'єднують молодь,
яка вивчає історію та вчиться будувати
майбутнє Європи разом. Кожен з нас повинен розуміти, що без прожитого минулого немає життя сучасного. Ще древні філософи трактували, що людство не має майбутнього, якщо не цінує свого минулого.
Олена Вальчук, директор КЗ«Ковельська міська гімназія імені Олени Пчілки”

Учні 7 –Акласу гімназії діляться своїми враженнями:
Каріна Сиротюк: «Незабутня для всіх нас подорож до Польщі закарбувалася в пам’яті кожного надовго, а то й на все життя. Однією з ключових цілей проекту «Будуємо
світле майбутнє разом» була спільна прогулянка одним із найдавніших міст і перлиною національної культурної спадщини цієї європейської країни – Краковом, яке
вразило всіх учасників цього невичерпно важливого проєкту своїм затишком, надзвичайною красою і стародавньою вишуканою архітектурою».
Інна Тусь: «Я беру участь у цьому проєкті вже втретє і кожен рік приносить в моє
життя щось нове і незабутнє. Цьогоріч мене особливо вразило м. Кшижово, де відбулася подія, яка стала ключовою для подальшого об'єднання Європи і тепер це місце є європейським центром зустрічей, діалогу та примирення. Хоча проєкт тривав всього чотири дні, але я задоволена. Я щаслива, що мала змогу дізатись більше про наше минуле. Я вдячна, що змогла зустрітися із друзями з Польщі та Німеччини та провести цей час з ними. Я закінчую школу цьогоріч, тому безмежно вдячна гімназії за те, що дає таку змогу учням подорожувати і здобувати знання за межами школи».
Аня Шевчук: «Нещодавно ми вкотре отримали чудову нагоду отримати досвід і більше дізнатися про історію
завдяки проєкту з обміну між школярами Польщі, Німеччини та України. Хотіла б зазначити , що головна мова
спілкування була німецька, а оскільки всі з нас добре розуміють і вільно володіють нею, нам вдалося добре інтегруватися з ровесниками та вчителями з інших країн. Ми мали незабутні 4 дні з насиченою пізнавальною програмою, а саме: екскурсія такими містами, як Вроцлав і Краків, відвідування концтаборів «Аущвіц» і «Біркенау»,
музей «Фабрика Шиндлера». Завдяки проєкту я зрозуміла, що справді дуже важливо знати історію власного народу. Дуже влучно сказав один історик, “хто не знає історії – буде повторювати помилки минулого”. Це дійсно так,
адже страшно навіть уявити, що відчували ті люди і ніхто нікому не побажає таке пережити. Ми маємо пам’ятати
ці лихі часи і шанувати загиблих, адже серед них могли бути і наші близькі. Я дякую організаторам цього проєкту,
адже ці чотири дні змінили мої погляди і світобачення».
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Міжнародна співпраця
Проєкт Goethe Institut
“75 років після війни: нехай стіни заговорять»
У період 2 - 5 березня 2020 року відбулася міжнародна зустріч робочої групи у
складі вчителів з України, Польщі, Німеччини, представників Гете Інституту в Україні,
участь у якій взяла вчитель іноземних мов
гімназії Вікторія Гарбуз. Захід відбувся на
базі фундації Genshagen (поблизу Берліна) з
приводу 75 річниці закінчення Другої світової

війни.
Протягом березня - жовтня 2020 року група
гімназистів у складі учениць 6А класу Ластовирі М., Міщук А. та учениць 6Б класу Мовчан М., Бегаль В. буде займатися пошуковою
й дослідницькою роботою в рамках реалізації проєкту «75 років завершення війни: нехай стіни заговорять».
Мета проєкту - об'єднати учнів, учителів, істориків, художників із Німеччини,
Польщі та України та спонукати їх до діалогу. Дослідницька робота гімназисток над
об'єктами Другої світової війни нашого міста - бідівлі швейної фабрики та
"Ковельчанки" стане основою фотовиставки відомого німецького фотографа, яка відкриється в Києві наприкінці жовтня 2020 року.

Вікторія Гарбуз, методист, учитель іноземної мови
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Вивчаємо англійську разом
Intellectual STEM-quest
Quest or intellectual competition-game,
whose basis is the consistent execution of
pre-prepared tasks. On March 4, 2020, the
language quest "Around the language" took
place at the Lesya Ukrainka National University, where a team of high school students
and English teacher Olga Volodymyrivna
Pleshkov took part.
For the development of
cognitive interest, logical thinking, intelligence, identification of
organizational and creative abilities of students, 3rd year students
and teachers of the Faculty of Foreign Philology selected interesting
tasks for the stations. It
was not the speed of
tasks that was taken into account, but the quality.

Video conferencing on the Generation Global program
In
February, 14 students of 3A, 4A, 4B, 5A classes under the
guidance of the foreign language teacher of the gymnasium
Victoria Rostislavovna Garbuz took part in a video conference
the Generation Global program with peers from an Indonesian
school. As part of the theme of the video conference "Power
Narrative", the participants shared important stories: fairy
tales, legends and stories from their own experience.

on
of

The most active
participants of the
video conference
were Mirchuk D.
(5A), Zboychik
Artem (4B),
Polishchuk D. (3A). Students had the opportunity not only to
demonstrate their communication skills in English, but also
the ability to listen carefully to interlocutors, the culture of
dialogue and construct questions based on what was listened
to. Videoconferences teach students to be tolerant of other
peoples' cultures and to overcome intercultural stereotypes.
Anastasia Filon, 5th grade student, have done
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Учнівське співуправління

Квітує гімназія різнобарв‘ям: результати реалізаціі STEMпроєктів
Весна на подвір'ї гімназії господарює. Незважаючи на
карантин, квітує сакура, яку привезли з Ужгорода учні 5-А
та 7-А класів, коли реалізовували минулого року STEMпроєкт «Туристичні стежки Закарпаття». А як розкошує на
сонечку молода черешенька, посаджена учнями 3-А класу
після уроку зарубіжної літератури (учитель Велимчаниця
Н.Ю.). Дітей так вразив твір А. Нанетті «Мій дідусь був
черешнею», що вони вирішили залишити спогад про себе в
саду рідної школи.
Особливою гордістю гімназії став
новий яблуневий сад, який був посаджений силами педагогів, батьків, учнів, техпрацівників напередодні карантину, тішать око молоді саджанці зеленими листочками, а це
означає, що всеукраїнський проєкт «Озеленення України» нам вдався, всі
деревця прижилися, будемо тепер чекати рясних плодів.
Юрій Миколайович Шлюєв, тато Софії Шлюєвої, учениці 1-А класу,
який сам підібрав найкращі сорти яблунь, поділився з нами секретом, що
вже на третій рік ці молоденькі яблуньки порадують нас соковитими
плодами, а на п’яту зиму гімназисти зможуть заготовити вітамінів для себе
в повному обсязі із
власного саду.
Юлія Григорович, учнівський редактор газети

Сортуймо сміття!
КЗ «Ковельська міська гімназія імені Олени Пчілки» бере участь в освітньому екологічному проєкті «Україна без сміття», який
спрямований на зменшення продукування
сміття, правильне його сортування та отримання на цьому додаткових коштів.
Формуючи культуру сортування відходів,
ми бережемо нашу Землю від забруднення.
Сортуймо сміття!!!
Валентина Бобер, кореспондент газети
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STEM– освіта
STEM-практикум для учнів гімназії
в Ковельському медичному коледжі

У рамках проведення Днів науки в гімназіі
була здійснена екскурсія в Ковельський медичний коледж з метою проведення STEMпрактикуму для учнів, які мріють обрати професію лікаря, фельдшера-акушера. Гімназисти
мали можливість спробувати робити ін‘єкціі
внутрішньом‘язеві та внутрішньовенні, училися міряти тиск, надавати першу допомогу. Такий підхід до освітнього процесу—це вимога
нашого часу, тому працюємо, щоб допомогти дітям правильно обрати професію, а в цьому нам допомагають наші партнери.
Дякуємо Григолі О.Г., директору
Ковельського медичного коледжу,
яка співпрацює з нами не тільки як
науковий керівник секціі медицини,
а й як куратор практичних занять для
гімназистів.
Барановська Л.Л., заступник директора з НМР

Круткова Емілія, учениця 6-А класу гімназії:
Мені надзвичайно пощастило брати участь в STEMпрактикумі для учнів,які хочуть пов'язати своє життя з
медициною. Я вперше мала змогу навчитися робити ін'єкції внутрішньом'язеві та внутрішньовенні. Чесно кажучи,
спочатку було дуже страшно,але я все ж таки вирішила
спробувати і не пожаліла про це!

Також ми практикували правильно надавати першу медичну допомогу,а це, на мою думку,п отрібно знати кожному. Я надзвичайно вдячна Людмилі Леонідівні та Ірині
Петрівні за те,що організували для нас такий практикум і,
звичайно, викладачам коледжу, які проводили нам екскурсію, показували та розповідали багато цікавого!
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Нагородження переможців обласного етапу Міжнародного конкурсу з української мови
імені Петра Яцика Король Каріни(6-А клас), Пархомук Яни (5-А клас), Чак Тетяни (4-А клас)
та їх наставників Приступчук З. В, Барановської Л. Л., Чак О. П.

Традиційно на початку березня гімназійна родина долучилася
до
Всеукраінської
українознавчої
гри
«Соняшник». Цього року 104 учні мізкували над цікавими завданнями, розгадували ребуси, шукали відгадки
логічних загадок, застосовували здобуті знання з української мови задля перемоги.
Результати не забарилися:
19 переможців на регіональному та 2 — на Всеукраїнському рівні!
Вітаємо Круткова Володимира (1-Б клас) та Медвідь Дар’ю (4-В клас) - переможців Всеукраїнського рівня!!!

Приємна НОВИНА на шляху до
STEM-освіти!
Вітаємо з перемогою!!!
Обласне управління освіти та ВОМАН за поданням
викладачів ЛНТУ затвердило додаткові списки переможців обласного конкурсу-захисту наукових досліджень у секції електроніки та приладобудування,
серед яких третє місце посів учень 6-Б класу Пех
Михайло (керівник Пастушок І.М.) зі своєю розробкою метеостанції на основі АRDUINO.
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Екошкола
Економ воду — бережи планету
2019-2020 н.р. діяла Екошкола при УНТ «Еврика», завданням якої було популяризувати екологі-

чні проєкти на STEM-основі.
У гімназії встановлені питні фонтанчики з інструкцією до використання, проведено презентації екоторбинок, допрацьовані інформаційні вказівники до сортування сміття. Окрім цього, учні
гімназії зі своїми сім’ями стали активними учас-

никами екологічного проєкту «Економ воду – бережи планету». Діти презентували поради з водозбереження членам родини, розповсюджували цю
інформацію серед друзів і знайомих, разом з рідними реалізовували проєкт у своєму побуті та робили фото- чи відео звіти
(https://youtu.be/EPBHXFGlynQ).
Кореспонденти нашої газети взяли інтерв’ю в гімназистів, поцікавившись, як саме економлять воду в їхніх родинах.
Богдан Анастасія, учениця 4-В класу:

-У нашій сім’ї усі розуміють, що навіть 1л збереженої тобою води збереже планету на довгі роки
майбуття.
Дарія Плєшкова, учениця 4-В класу:
- Навіть під час чищення зубів потрібно мудро
використовувати воду як природне багатство.
Приступчук Георгій, учень 1-А класу:
- Сьогодні у світі дуже багато людей потерпає
від нестачі води, тому ми не маємо морального
права нехтувати збереженням багатства, яке
дала нам природа.

Ткачук Христина, учениця 1-А класу:
- Чиста вода - міцне здоров’я! Бережімо воду!
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Інтелект гімназії
Інтелектуальний STEM-квест
4 березня 2020 року відбувся мовний
квест "Around the language" у СНУ імені Лесі Українки, участь у якому взяли
команда гімназистів і вчитель англійської мови О. В. Плєшкова.

Квест (з англійської quest - пошук), або
інтелектуальне змагання-гра, основою
якого є послідовне виконання заздалегідь підготовлених завдань. Для розвитку пізнавального інтересу, логічного
мислення, кмітливості, виявлення організаторських та творчих здібностей учнів студенти 3 курсу і викладачі факультету іноземної філології підібрали цікаві завдання
по станціях.
Враховувалась не швидкість виконання завдань, а якість. Гра була надзвичайно цікавою та пізнавальною.

Час
сплинув швидко, команда добре впоралася з усіма завданнями й була нагороджена подякою та солодощами. Дякуємо організаторам та учасникам гри!
Дарина Хлопук, учениця 7-А класу
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Бережімо здоров’я
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Наші випускники

Наші випускники успішно вступають у вузи України та все частіше за кордон. Проте зв’язок
гімназією вони тримають завжди, адже саме наполегливе навчання дозволило їм обрати омріяну спеціальність і не злякатися відстані, мовного бар’єру та іншого менталітету..
Софія Мірчук, випускниця 5-А класу, у 2019 році вступила до середньої
школи №15 м. Лодзь у Польщі. Вона часто спілкується зі своїми однокласниками, із класним керівником Зоєю Василівною та з радістю дала інтерв’ю
для рідної газети, де була кореспондентом.
- Яку спеціальність ти обрала?
- Спеціалістика мого класу - це право та журналістика, з поглибленим вивченням історії, польської та англійської мови.
- Як наважилася вступати за кордон?
- Мріяла навчатись за кордоном ще з 6 класу, загорілася бажанням вже в
квітні 9 класу. Часу залишалось дуже мало, тому все робилося швидко. Я розуміла, що моє життя перевернеться з ніг на голову. Було багато безсонних
ночей, вагань та стресу. Але все ж таки вирішила закінчити справу і ще ні

разу не пожаліла.
- Чим відрізняється польська освіта від нашої?
- Предмети. Це взагалі інша історія. Наприклад, я маю 4 математики на тиждень, але вивчаю 1 семестр алгебру, а інший семестр
геометрію. Предмети, які не є моїми профільними, у мене тільки
раз на тиждень (за винятком економіки та італійської). Іноземні
мови 2 (перша англійська) завжди на вибір!!! Вона є обов'язковою, але можна вибрати. В моєму класі є діти, які навчаються німецької та італійської. А ще моя школа класна тим, що у нас багато майстер-класів. Вчителі постійно запрошують різних людей з
міста, щоб розширити наш кругозір. Також проводять багато різноманітних акцій.
- Як викладання англійської?
- У нас три паралельні класи. Мій клас з’єднано на англійській з «Б» класом. І в нас загалом 4 групи, де 4 - найкраща. Дякуючи гімназії, я зараз в 3. Поділяється не за списком, а за тестом, які всі
першокласники пишуть 1 вересня. І тоді ти вже йдеш у свою групу, викладається відповідний для
тебе рівень. Завжди можна перейти, якщо відчуваєш, що тобі тяжко. Але якщо хочеш в кращу групу, то пишеш екзамен повторно. Переходи тут - це абсолютно нормально.
- Чи сумуєш за Україною?
- В Польщі я стала таким патріотом України, яким ще ніколи не була. Стежачи за подіями на сході
України в інтернеті, часто не можу стримати сліз. Ще нічого
так близько до серця не приймала. Зараз дуже цікавлюсь нашою історією і дивлюсь відео та багато читаю. Мрію, що коли здобуду освіту, повернуся і постараюсь внести свою частку в розвиток України.
- Що побажаєш нашим гімназистам?
- Хочу побажати гімназистам, щоб не боялись іти вперед. Не
боялись будувати своє життя. Такий крок, який зробила я,
був дуже важким, я багато чого втратила, але отримала більше: зрозуміла, що все залежить тільки від мене. Сьогодні готова допомогти усім, хто хоче вступати до Польщі, розповім,
пораджу, поділюсь секретами успіху.
- Дякую, Софіє, було дуже приємно спілкуватись.
- І вам дякую, бажаю успіхів гімназистам.
Інтерв'ю взяла Крістіна Король, власний кореспондент газети.
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Творити—значить жити
Гімназійному товариству не потрібно представляти цю дівчину: і першокласник, і випускник знає Юлію як відмінницю та зразкову гімназистку. Її оцінка - 12 з предметів лінгвістичного циклу й 11 - з предметів
математичного циклу. Усіх вражають її феноменальні здібності. Цьогоріч здобула впевнену перемогу в обласному етапі конкурсу–захисту наукових робіт із зарубіжної літератури. Ця дівчина ще й піаністка, солістка та спортсменка. Має абсолютний слух, є неодноразовою переможницею обласних музичних конкурсів та фестивалів, співає у гімназійному
ансамблі “Глорія”, захищає честь гімназії на міському рівні з волейболу. Проте й це не всі її здобутки. Цьогоріч Юлія спробувала свої сили у
Всеукраїнському творчому конкурсі “Стежками Каменяра”, написавши драматичний твір — п’єсу за мотивами поеми Івана Франка
“Мойсей”.
Наступний рік для Юлії — випускний у гімназії, тож хочемо побажати,
щоб і надалі доля щедро нагороджувала за працелюбство й наполегливість, а Бог давав силу й наснагу для майбутніх творчих злетів.

“Гімназист плюс” — лауреат XXIII Міжнародного конкурсу шкільних медіа International Competition For School Media
Вітаю учнівську редколегію газети «Гімназист плюс»: редакторів, кореспондентів, коректорів, усіх, хто робить дописи, світлини, хто коректує тексти, оформлює сторінки, увесь
творчий
колектив газети!!!
Бажаю подальших успіхів у забезпеченні якісного інформаційного простору
КЗ «Ковельська міська гімназія імені Олени Пчілки».
Головний редактор Зоя Приступчук
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