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19 грудня – день радісний та бажаний для всіх, а для
нас, гімназистів, він особливий, бо нині святкуємо День
народження. Як годиться, учні–господарі прикрашають
класні кімнати, готують виставку новорічних композицій,
чекають на свято Миколая.
Тематичний тиждень проходить під девізом «Віват, гімназіє!» Розпочинається він з інавгурації президента учнівського колективу. Присягу на вірність кращим традиціям
гімназії урочисто перед гімназистами приймає Коренга Антоніна, учениця 6-А класу.
Особливо чекають на це свято наші першокласники,
адже саме вони 19 грудня урочисто дають клятву гімназиста, ритуал посвяти – довгоочікувана подія для них. От і
цьогоріч у залі зібрались учні, батьки, педагоги.
Слово директора, звернене до першокласників, було
по-материнськи турботливим та теплим. Олена Іванівна
запитала, яким саме повинен бути справжній гімназист?
Почуте приємно вразило не тільки вчителів, а й батьків, які прийшли підтримати своіх першокласників. Іхні діти
готові підкорювати найвищі вершини, долати найтяжчі перешкоди, працювати, щоб ними гордилися, адже недарма вони тут, у найкращому закладі – міській гімназіі ім. Олени Пчілки.
Директор побажала юним гімназистам натхнення, творчого запалу, йти завжди вперед, не боячись і не зупиняючись, пам‘ятати, що поруч завжди буде надійне
плече вчителів, друзів та батьків.

Учнівський редактор газети Анастасія Глущук
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Віват, гімназіє!Віват!

Чого чекають ці юні обдаровані діти від гімназії, які надії та сподівання покладають на нову школу?
Ми поспілкувались з першокласниками. Ось які відповіді ми почули:
- Для мене посвята в гімназисти—день особ-

ливий і незабутній: тебе вперше в житті офіційно посвячують в гімназисти і ти разом із
дружнім коллективом починаєш "нове життя" у зовсім іншій компанії однокласників,
тебе сповнює щастя, що ти зараз у великому
колі друзів. Вважаю, що справжні гімназисти мають бути життєрадістними, розумними
та чемними".
Ілля Рубік

- Посвята в гімназисти - це велика подія у моєму житті. Нас привітали і
вчителі, і старшокласники, і директор
гімназії. Здобувати знання у нашій
гімназії - це велика честь для кожного, хто навчається тут.
Тетяна Прушинська

-Я дуже довго чекала
на цей день, і нарешті
він настав. Це незабутні враження, що ти
вже гімназист. Це тебе
зобов'язує ще краще
вчитися. А справжній
гімназист мусить бути
готовим до найважчих
випробувань.
Катруся
Літвинчук

- У цей день були незабутні враження, емоції досі переповнюють. Я була настільки щаслива, що моє прагнення до навчання в гімназії стало ще дужчим.
Вважаю, що справжній гімназист повинен бути наполегливим
та творчим.
Ганнуся Ридза

- Це був незабутній день. Дуже приємно, коли тебе вітають, а якщо це
вітання від учителів, то ти відчуваєш
ще й відповідальність. Бути гімназистом - велика честь для нас, тому
намагатимемося бути достойними,
щоб виправдати довіру.
Софія Лавринчук

Інтерв’ю взяла Юлія Григорович, кореспондент газети

―Гімназист плюс‖

2

3

Сторінка директора
Міжнародний статус
Digi School

5 листопада 2018 року наш навчальний
заклад КЗ "Ковельська міська гімназія
імені Олени Пчілки" отримав міжнародний статус Digi School від видавництва
Express Publishing, яке входить до списку
самих рейтингових видавництв світу, має
в наявності широкий асортимент навчальних матеріалів - більше двох тисяч найменувань різних посібників для вивчення англійської мови. Express Publishing
набуває ще більшої популярності, організовуючи практичні семінари та залучаючи вчителів та учнів у цікаві професійні
та навчальні проекти.
Express Digi School - саме так називається проект видавництва, який спрямований на оптимізацію навчального процесу у вивченні іноземних мов за рахунок використання сучасних технологій.
Методист видавництва Наталія Ляшко,
сертифікований викладач англійської
мови (TKT (all modules), CELTA, IHCYLT) вручила директору гімназії Олені
Вальчук вивіску Digi School. Відповідно
до партнерської програми наш навчальний заклад отримає наступні переваги:
* Користування онлайн платформою для
вчителів/батьків/учнів expressdigibooks;
* Навчально-методичну літератури для
бібліотеки закладу;
* Методичну підтримку педагогічного
колективу кваліфікованими тренерами
видавництва.

Використання інноваційних та інформаційних
технологій при формуванні сучасного освітнього середовища в закладах освіти Києва
STEM- освіта: досягнення та перспективи
розвитку
5 - 7 грудня 2018
року відбулась VII Київська щорічна конференція
на
тему:
"Використання нових
інноваційних та інформаційних
технологій
при створенні сучасного освітнього середовища в закладах освіти
Києва"
Конференція проходила за участю директорів гімназій, ліцеїв, колегіумів та
управлінь освіти з 15 областей України, представників з ІМЗО
МОН України, Інституту педагогіки АПН України, КНЕУ, Університету телекомунікацій, управлінь освіти Деснянського, Дарницького та Дніпровського районів, видавництв "Ранок" і
"Освіта".
05 грудня нас зустрів Технічний ліцей м.Києва. Учасників
привітав президент ВГУ Ярослав Турянський, начальник управління освіти Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації Наталія Іваніна. Галина Коломоєць, представник Інституту модернізації змісту освіти, запросила до участі в дослідницьких проектах, що впроваджуються в Україні.
Цікавою була інформація про системний підхід в реалізації
проекту професійного самовизначення випускника «Ліцей –
ВНЗ»: партнерство в освіті. Ліцей продемонстрував свої надбання та досягнення учнів і вчителів, дивував майстер-класами та
захоплював роботою творчих лабораторій ліцею.
06 грудня нас вітали у спеціалізованій школі І-ІІІ ступенів №
307. Діяльність закладу презентували директор Ірина Лапіка та
учні школи. Ірина Василашко, завідувач сектору підготовки вчителів STEM- освіти Інституту модернізації змісту освіти виступила з презентацією STEM- освіта: досягнення та перспективи
розвитку.
07 грудня конференція продовжилась у Державному університеті телекомунікацій, де ми ознайомились з реаліями та перспективами розвитку закладу, сучасною метаріально-технічною
та науковою базою, яка є фундаментом підготовки спеціалістів
високого рівня в галузі інформаційних та телекомунікаційних
технологій. Ми мали можливість обговорити перспективи співробітництва: школа – університет та підписати угоди по співпрацю.
Варто зазначити, що конференція пройшла на високому рівні
та дала нам унікальну можливість вивчити досвід з запровадження STEM – освіти.
Директор гімназії Олена Вальчук
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Ділимось досвідом
12 грудня колектив нашої гімназії зустрічав делегацію освітян з Маневицького району, яку очо-

лила начальник відділу освіти Маневицької РДА Книш Валентина Леонтіївна. З вітальним словом
до директорів та методистів звернулась Руслана Степанівна Шворак, заступник директора з виховної роботи, та ведучі вітальної програми Габрук Устина та Матвійчук Арсен.
Директор гімназії Олена Іванівна Вальчук презентувала діяльність педагогічного колективу,
освітнє середовище навчального закладу та інноваційні проекти.
Коренга Антоніна, новобраний президент гімназії та «Сокіл – Булава» асоціації лідерів учнівського самоврядування «Сокіл», разом з членами організації продемонстрували філософію, традиції
та здобутки організації «Сокіл» у гімназії. Екологічна агітбригада «Аква» під керівництвом Шворак Р.С. розповіла про важливі екологічні проекти. Ми запросили освітян на екскурсії у «Музей
унікальної книги», де Людмила Барановська розповіла
про історію створення музею та про представників
асоціації «Американці за демократію в Україні» Лідію
Тарнавську, Ірену Петрину
та Уляну Березу, які надіслали унікальні книги. Присутні
були вражені багатством фонду музею. Вокальна група
«Глорія» під керівництвом
Олена Сметюх вразила своїм майстерним виконанням патріотичних пісень. У музеї історії гімназії
Слепко О.В. разом з учнями Купрійчук Соломією, Сеник Ольгою, Литвинчуком Володимиром, Сачук Яною, Мазурок Юлією розповіли про наш навчальний заклад, його історію, цікаві родзинки та
перспективи. Про особливості міжнародної співпраці розповіла Гарбуз В.Р., завідувач методичного
об‘єднання вчителів іноземних мов.
Ми відкриті до співпраці та завжди раді ділитись досвідом з колегами, адже у народі кажуть, що
той, хто ділиться, стає багатшим на нових друзів та події, а ще отримує нові можливості для встановлення дружніх відносин та велике задоволення від продуктивного спілкування.
Редколегія газети
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ТИЖДЕНЬ

ІНОЗЕМНИХ МОВ

У період з 10 по 14 грудня 2018 року в гімназії проходив
Тиждень іноземних мов, під час якого було організовано чимало цікавих та пізнавальних заходів.
Поектні роботи, малюнки та плакати, виконані учнями 1-3
класів були представлені на виставці The Week of Foreign
Languages (інформаційні вікна ІІ поверху).
Серед
найкращих
визнано роботи учнів
2А класу Наумчик Н.,
Антончика Д., Артишук С., Дерев‘янчука
Н., Мартиновської К., учнів 3В класу Збойчика А., Білецької
О., Дойчман К., учнів 4А класу (підгрупа Бурим Н.В.) з проектною роботою «Eat Healthy, Be Happy», учнів 1Б класу з
тематичними роботами St. Nicholas (учителі Чибізова Т.В.,
Сорока К.М.).
53 гімназисти взяли участь у Всеукраїнському конкурсі
з англійської мови «Гринвіч - 2018». На перервах та під час уроків учні виконували завдання
квестів (3В, 3Б класи, учителі: Компанієць Ж.І., Плєшкова О.В., Гарбуз В.Р., Бурим Н.В., квести
«Let’s enjoy English», «Get to the Top»), брали участь у змаганнях (2А, 3А класи, учителі: Компанієць Ж.І., Вальчук О.І., Сорока К.М., уроки-змагання «Brush up your grammar», «Grammar Bee»),
вивчали різдвяні та новорічні пісні, українські пісні німецькою мовою (учителі: Порада Л.Т, Чибізова Т.В., Гарбуз В.Р.).
Захід «Talent Show» об‘єднав енергійних та
креативних учнів 1-3 класів, які розповіли присутнім англійською мовою про свої вподобання,
захоплення та досягнення. Зворушливо прозвучали пісні у виконанні учениць 2В Цимбал Вікторії
та 1Б класу Самойлович Анастасії.
Виконавці шкільної п‘єси ―The Lost
Lamp” (постановка під керівництвом учителів Котюк І.В., Душенко Т.І, Чибізової Т.В.) вразили
присутніх своїми акторськими здібностями. Учні
6А класу вдосконалили свої декламаторські здібності, підготувавши вірші англійських та канадських поетів.
Учениці 1А класу Васковець К., Данилюк В. та 2А класу Мойсюк К. (учитель: Котюк і.В.) взяли участь в олімпіаді юніорів з англійської мови та стали володарям ІІ і І призових місць.
Досвідом роботи написання наукових робіт поділилася директор гімназії Вальчук О.І., цікаві
форми фізичної активності учнів на уроці презентувала присутнім Компанієць Ж.І.
Завершився Тиждень іноземних мов міським семінаром для вчителів англійської мови «The
Best Practices to Create Engaging English Classroom», під час якого були проведені воркшопи
(учителі Котюк І.В., Бурим Н.В.) та фрагмент уроку (учитель Душенко Т.І.).
Анна Плєшкова, кореспондент газети

―Гімназист плюс‖

5

6

Вивчаємо англійську разом
Учителі англійської мови – агенти змін
Надія Василівна Бурим, вчитель англійської
мови гімназії, пройшовши навчання за програмою Британської
Ради
«Учителі англійської мови –
агенти
змін»
вже другий рік
поспіль проводить тренінгові
заняття
для
вчителів англійської мови міста та району, які
навчатимуть учнів перших класів за новим Державним стандартом початкової освіти у 2019/2020 навчальному році.
Раніше, протягом квітня – червня 2018 року 3
групи вчителів англійської мови м. Ковеля та Ковельського району пройшли підвищення кваліфікації за цією програмою, яка була укладена Британською Радою в Україні за підтримки Міністерства освіти і науки України. Реалізація змісту
програми здійснюється за очно-дистанційною
формою, що складається із тренінгів (24 години)
для відпрацювання практичних навичок та онлайн курсу теоретичної підготовки (20 годин).
У ході проведення тренінгів велика увага приділяється усвідомленню ролі вчителя як фасилітатора учіння, розумінню сутності розвивального, діяльнісного спрямування навчання, застосовуванню ефективних технологій навчання мови у
комунікативному контексті, розвитку розумової
діяльності учнів та умінь 21-го століття.
Юлія Григорович, кореспондент газети

Magical Intercultural
Friendship Network
Учні 2А та 3В класів разом із
вчителем
іноземної мови
Вікторією Ростиславівною Гарбуз
протягом листопада-грудня 2018
року брали участь у міжнародному
8-тижневому
проекті
Magical
Intercultural Friendship Network,
ініційованого сербською вчителькою, фіналістом Teacher Global
Prize Zeljana Radojicic-Lukic.
Протягом проекту учні вивчали й презентували країни Великобританію, США, Бельгію, Туреччину; створювали словник ввічливих
слів на англійській, німецькій,
французькій, турецькій мовах; створювали карту світу, були дизайнерами власноі печатки, під час Skype
-зустрічі поспілкувалися з однолітками з Сербіі, написали листи
про Украіну сербським школярам.
Результат роботи над проектом можна переглянути за посиланням внизу
https://animoto.com/play/
LKFKejCrC4dSc6mk0yXfjg
Дякуємо вчителеві за підтримку та
допомогу! Ми Вас любимо!
Дарія Плєшкова, учениця 3-В класу

20грудня 2018 року вчитель англійської мови гімназії
Ольга Плєшкова, учитель англійської мови, стала учасником
ІІІ наукового-практичного семінару «Лінгвістика і методика:
сучасний вимір», організованого викладачами кафедри практики англійської мови факультету іноземної філології, який
відбувся у Східноєвропейському національному університеті
ім.Лесі Українки. Також Ольга Володимирівна провела майстер-клас для присутніх на тему «Developing Reading Skills».

―Гімназист плюс‖
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Міжнародна співпраця
«Die Freundschaft von Europa»

Міжнародна співпраця завжди дає можливість колективу розвиватися, втілювати в роботу
нові ідеї та самовдосконалюватись. Україна постійно перебуває у пошуку країн-партнерів, особливо тих, які є членами Європейського Союзу, для того, щоб
налагодити відносини і мати політичну підтримку. Наша
держава зробила перші кроки , щоб стати членом цієї співдружності, але чому вона так остаточно не затвердилась у
вигідному для неї об‘єднанні? Відповідь на це питання намагалися знайти учні німецького містечка Люхова, запропонувавши ковельським гімназистам взяти участь у ІІІ етапі проекту «Die Freundschaft von Europa» («Дружба Європи»), до
якого, крім українців, приєдналися учні польського міста
Оборнікі. Мета програми полягає у здійсненні спроби налагодити контакти між учнями трьох країн та провести
європейські дебати, які б визначили рівень обізнаності школярів
різних національностей щодо політичної ситуації держав Європейського Союзу. Проект був започаткований вчителем Люховської гімназії Олександром Хазе-Мюльнером.
Аби вразити іноземних гостей під час інтеграційної зустрічі , гімназисти проявили справжню українську гостинність та привітність. Вони майстерно представили різноманітні проекти, учасником яких був наш навчальний заклад. Разом школярі провели інтерактивні ігри, що допомогли учасникам проекту ближче познайомитись один з одним.
Важливою частиною заходу стали європейські дебати. Вони проводилися у формі інтерв‘ю,
яке брали німецькі учні, з метою дізнатися думку українців щодо ролі ЄС у житті нашої держави .
Гостей цікавило,чи бачимо ми майбутнє у цій співдружності націй .
Учні гімназії задоволені, що отримали можливість Дарина Кисляк: «Я хочу подякувати органівзяти участь у проекті. Вони згадують цю подію, яка при- заторам цього проекту за надану можливість поспілкуватися з носіями мов, яких я
несла їм безліч приємних вражень:

вивчаю. Зустріч з польськими та німецьки-

Аліна Марчук: «Після зустрічі з німецькими та польсьми учнями дала змогу зрозуміти, що нам є
кими учнями мене переповнювало дуже багато надзвичому вчитись, і до чого прагнути, аби відпочайних емоцій. Цей проект дав можливість не лише
відати високому рівню європейських країн
вдосконалити навички з англійської та німецької мов, а
й знайти нових друзів. Найбільш цікавою частиною
нашої роботи були дебати, де ми могли висловити вла- Катерина Грушевська: «Взявши участь
сну думку, щодо входження України в ЄС. Я з нетер- у проекті, наш учнівський колектив випінням чекаю наступної зустрічі, аби більше дізнатися користав шанс проявити себе як свідомих людей, які зможуть стати гідними
про нових іноземних друзів».
громадянами європейської держави».
Анна Сачук: ”Зустріч з іноземними гостями була для
мене цікавою та пізнавальною. Проект дав змогу розширити власне коло спілкування та випробувати себе. Було приємно дізнатися про
їхнє життя й одночасно показати здобутки й успіхи нашої гімназії» .

Соломія Купрійчук, учнівський редактор

учівський редактор газети

―Гімназист плюс‖
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Наше життя
П А М ' Я Т І

Г Е Р О Ї В

К РУ Т
Нема любові понад ту,
Що окропила кров’ю Крути,
І ту гарячу кров святу
Повік Вкраїні не забути.

Героїчна оборона станції Крути далекого 1918 року стала
своєрідним символом боротьби за самостійну державу на
початку 90-х років минулого століття. Щоправда, пізніше
ставлення до цієї події помітно змінилося. Можна лише
зауважити, що драма Крут – подія надто багатогранна для
того, щоб оцінювати її спрощено й однозначно. Бій під
Крутами став символом героїчного супротиву української
молоді. 19 березня 1918 року тіла 27-ми розстріляних студентів були урочисто перепоховані в Києві на Аскольдовій могилі. Саме нове покоління вже у ХХІ столітті має
змогу висловити своє бачення тогочасних подій.
До цієї визначної події у гімназії було проведено низку пам`ятних заходів. Дружина «Соколу» гімназії у складі учня 7-Б класу Комарова Сергія, учнів 6-А класу Сачук Яни, Гриб Анастасії, Чака
Владислава, учнів 5-Б класу Франко Ірини, Панасюк Богдани, Остапчук Марії та учнів 4-Б класу
Артишук Марії, Федорова Владислава, Шайкіної Ольги, Лазарєва Захара підготувала інформаційну хвилинку «29 Січня, сторінки історії України». Для учнівських колективів 5-7 класів були
проведені класні збори до Дня пам`яті героїв Крут. В актовій залі для учнів 3-4 класів юні Соколята провели загальногімназійний захід та продемонстрували уривок із документального фільму
«Подвиг героїв Крут».
Антоніна Коренга, президент учнівського співуправління

«Срібні дзвіночки»
У нашому місті є хороша традиція - проводити міський конкурс сучасної естрадної пісні «Срібні дзвіночки» у пору різдвяних
свят… Дитячий спів – особливий. Він – трепетний і неповторний. І
цього року, як завжди, пісні наших гімназійних обдарувань стали
особливою окрасою міського фестивалю «Срібні дзвіночки -2019».
Гімназія представила свої таланти у трьох вікових групах.
Всі учасники посіли призові місця! Найбільшою нагородою для
Харитонової Анастасії (7-А клас , друге місце), Цимбал Вікторії (2В клас, 3-є місце ) і дебютантки конкурсу Зінчук Домініки(1-А
клас, 3-є місце) стали гучні оплески слухачів.
Вітаємо наших призерів! Зичимо подальших творчих успіхів!
Олена Сметюх, учитель музичного мистецтва

―Гімназист плюс‖
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Ми і світ
Всеукраїнська школа МИРотворчості

У січні 2019 року відбувся відбір у Всеукраїнську школу МИРотворчості серед учнів 8-10-х класів. Школа організована Національниим центром ―Мала академія наук України‖, Молодіжною ініціативою ―Серце в долоньках‖, Miжнародною програмою ―AVP
(Альтернативи насильству) в Україні‖, NGO “This Chaild Here”, ГО
―Відкрите Коло. Територія Можливостей‖ та Благодійною
фундацією ―Агенти змін‖. Ця школа для підлітків з усієї України,
які мають активну життєву позицію і бажання вчитися спілкуватися,
будувати відносини та творчо підходити до вирішення конфліктів.
Незважаючи на величезну кількість анкет було відібрано лише 16
претендентів з усієї України.
І один із претендентів - учениця нашої гімназії КРУТКОВА ЕМІЛІЯ! Вітаємо з перемогою у Всеукраїнському відборі і бажаємо творчих успіхів! Ми поспілкувалися з Емілією після її повернення з
Києва:
- Еміліє, розкажи нам більше про цей проект, що запамяталось найбільше?
- Ця поїздка була надзвичайно цікавою. Я дізналася багато про спілкування між різними людьми.
Ми робили багато вправ для розуміння інших і дізналися, як відстоювати свою думку так, щоб
нікого не образити. На мою думку, це допоможе виходити з конфліктних ситуацій мирно, володіти
собою, не піддаватися гніву. У школі я навчилась не просто слухати, а чути іншу людину, зберігати
відносини в конфліктних ситуаціях з друзями і близькими, розмовляти і доводити свою точку зору.
Соломія Купрійчук, учн. редактор

«Сокіл» на Всеукраїнському зльоті Асоціації
лідерів України!
Третій Всеукраїнський зліт Асоціації лідерів України
―Сокіл‖ відбувся у курортному місті Моршин. Соколи та
сокілки нашої дружини прибули у Моршин 20 листопада і розмістилися на базі ―Зірниця‖.
Програма зльоту була надзвичайно цікавою та насиченою:
ми побували на горі Маківці і провели обов‘язковий ритуал
―Соколу‖ на Меморіалі українських січових стрільців,
здійснили мандрівку до скель Довбуша. У пісенному фестивалі ―Соколині зорі‖, який відбувся 22 листопада, наш ансамбль посів 3 місце, а Сачук Яна стала кращою у номінації ―Міс Інтелект‖ традиційного конкурсу
―Сокільська красуня‖.
Урочисто та піднесено була проведена Святкова Академія ―Соколу‖ та гала- концерт у Палаці культури міста. Щирим було привітання юних і талановитих учнів Стрийської гімназії ім. Андрея Шептицького.
У суботу 24 листопада усі дружини прибули до Львова. Хвилиною мовчання соколята вшанували пам'ять славетних українців: Івана Франка, Ігоря Білозіра, Володимира Івасюка, Соломії
Крушельницької.. Повернулись у рідне місто стомлені, але щасливі. У серці залишились незабутні
спогади про поїздку, світлини і насолода від спілкування з цікавими людьми.
Антоніна Коренга, голова ―Сокіл- Булава»

―Гімназист плюс‖
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Служба порозуміння «FirSTep»
Засідання круглого столу лідерів навчальних закладів:

Профілактика конфліктів в учнівському середовищі.
Шкільна служба порозуміння

Гімназійна служба порозуміння «FirSTep» успішно
існує в гімназії вже 2 роки. Минулого року на Всеукраїнському конкурсі ми отримали
20 листопада гімназійна служба порозуміння
«FirSTep» були запрошені до міського засідання
круглого столу лідерів навчальних закладів. Зустріч
відбулась на базі СШ №3 ім. Лесі Українки, де були
присутні представники структурних підрозділів виконавчого комітету, лідери шкіл, педагоги-організатори.
Наша команда учнів-медіаторів – Суріна Анна, Літвінчук
Анна, Філик Анжеліка, Сачук Анна та помічник медіатора
Сендзюк Ілля презентували свою службу порозуміння,
поділились досвідом роботи, своїми успіхами. Координатор
практичний психолог Венгі О.О. розповіла про можливі труднощі у роботі ШСП та про ефективність проведення процедури «Коло» в учнівських колективах.
По закінченню зустрічі присутні мали можливість переглянути відеоролик, як створити наші лідери «FirSTep».
Анжеліка Філик, кореспондент газети

КОНФЛІКТОЛОГІЯ:
ТЕХОЛОГІЇ УПРАВЛІННЯ EQ
Вчителі гімназії
Руслана Шворак, Петро
Купрійчук, Оксана Мельничук взяли участь в
авторському семінарі-тренінгу від керівникаМіжнародного центру освітніх технологій
―Школа ейдотехніки‖
Чепурного Геннадія
―Конфліктологія: технології управління EQ‖
та отримали сертифікати.
Вітаємо!!!

―Гімназист плюс‖
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Наші випускники
Нагородження Почесною відзнакою героя
З нагоди Дня соборності України в Ковельській міській гімназії відбулися урочистості з нагоди нагородження Богдана Бурачка, випускника гімназії 2007
року, Почесною відзнакою командувача військ оперативного командування «Захід».
До гімназії завітали почесні гості: підполковник
Рисюк А., старший офіцер управління цивільного військового співробітництва оперативного командування

«Захід», військовий комісар обласного військкомату Кулик Р., військовий комісар Ковельського
об‘єднаного військового комісаріату Гладун С. та бойовий побратим
Калюжний Олександр. Бурачок Богдан – наша гордість, взірець патріотизму, активний учасник Майдану, не залишився після поранення 20
лютого 2014р. байдужим до долі нашого народу і став добровольцем
АТО у складі батальйону «Айдар».
Ми гордимося, що нагородження відбулося саме в стінах нашого
освітнього закладу, бо в залі були присутні старшокласники, вчителі,
родина Богдана та однокласники.

Після вручення відзнаки лунали
вітання, директор гімназії Олена
Іванівна вручила Богданові подарунок від учнівського та педагогічного колективів – годинник
на пам'ять. Зазвучала в подарунок пісня від ансамблю
«Глорія»( керівник Олена Сметюх). Спогадами поділилася
класний керівник Людмила Леонідівна Барановська: ще тоді,
коли Богдан був одинадцятикласником і писав твір про вибір
майбутньої професії, на папір лягли такі впевнені слова: ―Не

знаю, ким буду в майбутньому, та знаю точно, я буду захищати рідних‖. Однокласниця Олена Самчук згадувала: ― Він і в школі був тим, хто ніколи не скривдить, чесний і безкомпромісний‖ .
Богдан - один із тих справжніх захисників, хто береже мир на нашій Батьківщині, і тому нам
не страшні ніякі агресори. Дякуємо Тобі, Богдане! Шана і Слава Героям!
Анастасія Глущук, учн. редактор

―Гімназист плюс‖
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Творча майстерня
Постановка п‘єси «Без‘язикий» Олени Пчілки
на сцені гімназії

19 грудня театр-студія ім.Олени Пчілки подарувала знову гімназистам незабутні враження. В актовій залі Ковельської міської
гімназії відбулася прем'єра вистави "Без'язикий" за однойменною
п'єсою Олени Пчілки. Творчий колектив драматичного гуртка
намагався якнайточніше відтворити реальні події, українську
школу у складні для нашого народу часи. П'єса переносить нас у
початок 20ст, коли багато українців повертаються з чужини на
батьківщину, а на їх життєвому шляху - безліч перепон. Головний герой - біженець, хлопець з Волині, сім‘я якого зазнала переслідувань, вони змушені поневірятись чужими землями.
Пішовши до школи , Дмитрик зазнає ще й кепкувань від однокласників, школярі починають з нього
глузувати через невивчені вірші. Дмитрові допомогла вчителька Євгенія Вікторівна, яка підтримала
хлопця й відкрила його талант. У кінці п'єси головний герой дивує всіх чудовим виконанням поезії.
Усі актори вдало передали атмосферу,
що панувала в українській школі 100
років тому, емоції та переживання героїв. Головну роль Дмитра майстерно
зіграв учень 5-Б класу Олег Сметюх,
учительку Євгенію Вікторівну - учениця 5-А класу Мірчук Софія, вчителя
Аркадія Марковича - учень 6-Б
класу Цюп'яшук Максим. У ролі
учнів: дівчина зі школи Олександра - Глущук Анастасія (5-А), Андрон - Хлуд Павло ( 4-Б),
Грицько - Комашко Павло (4-Б), Панько - Варковець Ілля (5-Б),
Наталка - Шкадюк Ангеліна (5-А), Софійка - Круткова Емілія (5А ), візник - Зінчук Антон (5- Б), роль учня Карпа зіграв Денис
Тищук (4-А ).
Директор гімназії Олена
Іванівна Вальчук щиро подякувала юним артистам за справжній
подарунок гімназії в День народження, а Людмила Леонідівна ,
заступник директора з НМР, передала юним талантам подарунки від Олени Пчілки з побажанням бути здоровими та продовжувати гідно нести славне ім‗я ковельських гімназистів.
Гімназійна громада дякує керівнику та організатору театральної студії Зої Василівні, акторам і всім, хто допомагав у постановці вистави. Сподіваємось та чекаємо, що цей творчий колектив ще не раз порадує усіх нас своїми цікавими, змістовними
роботами.
Глущук Анастасія, учнівський
редактор газети
―Гімназист плюс‖
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