
Читайте в номері: 
Новини з під-парти: 

Наші акції, перемоги та прагнення!  
(ст. 2) 

Сорока принесла: 
Унікальні спогади учениць 9-А класу 
про новорічні свята в гімназії (ст. 3) 

Роздуми президента «Гарту» Воловик 
Софії про розвиток дебатного руху в 

нашому місті (ст. 3) 
Поетична сторінка: 

Вірші талановитих гімназійних 
панночок іноземними мовами 

(ст.4) 

2015/2016 н.р. 



Протягом грудня в гімназії тривала акція "Допоможи 
ближньому", метою якої був збір допомоги для дітей 
із Комарівського дитячого будинку-інтернату. 18 
грудня гіртівці відвезли зібрані речі, іграшки, 
канцтовари, солодощі до інтернату та привітали дітей 
із наближенням Дня святого Миколая. 
 
17 грудня, напередодні Дня Святого Миколая, у 
Харківській гімназії № 6 "Маріїнська гімназія" 
відбулася посвята панночок перших класів та учнів 5-В 
класу в гімназисти.Юні учасники заходу 
продемонстрували свої таланти, показали чому вони 
навчилися за три місяці в гімназії, взяли участь у 
конкурсах, вікторинах. Традиційно свято завершилося 
Клятвою та Гімном гімназиста, а на знак посвяти 
директор закладу Олександра Михайлівна Зуб 
вручила першокласницям та п'ятикласникам пам'ятні 
значки з емблемою Маріїнки. 
 
15.12.2015 у Харківській школі мистецтв № 6 відбулося 
урочите нагородження переможців районного 
конкурсу дитячого малюнку "Симфония цвета. 
Харьков - это мой город". Приємно зазначити, що 
двоє учнів нашої гімназії Шаповалова Нонна та 
Смольніков Артем здобули перемогу в цьому 
конкурсі. Щиро вітаємо переможців та бажаємо їм 
натхнення та нових творчих успіхів! 
Також робота Смольнікова Артема "Моє рідне місто", 
яка посіла почесне ІІ місце серед більш ніж 200 
малюнків, представлена на виставці творчих робіт, яка 
проходить в Харківській школі мистецтв № 6. 
 
14.01.2016 відбувся районний етап конкурсу учнівських 
проектів "Марафон унікальних справ" ХМОУС. Нашу 
гімназію представляла Лиско Ірина, учениця 9-В класу, 
та успішно захистила культурологічний проект 
організації учнівського самоврядування "Гарт" під 
назвою "Від гімназії Маріїнської до гімназії 
сьогодення". Чекаємо результатів конкурсу! 
 
Більше новин  читай на сторінці учнівського 
самоврядування на сайті нашої гімназії! 

Новини з-під парти 



 
 

 
А пам'ятаєш... 

 Нас всі так лякали п'ятим класом, і от 
коли він нарешті «прийшов», усе видалося не таким 
страшним, як ми гадали. Усі міфи про сурових 
вчителів та важке навчання у середній школі 
розвіялися. 
  Ми, як творчі панночки, вирішили 
влаштувати новорічну виставу для себе і батьків. 
Хтось хотів бути Білосніжкою, хтось оленятком, хтось 
розбійником, а хтось хотів поспати довше й не 
прийшов на той нульовий урок, коли всім роздавали 
ролі, тому соні були вимушені бути гномиками.  
 А пам'ятаєш бенефіс 6-а та 
оскароносний мюзикл "Снігова Королева"! Там точно 
було мінімум 5 Оскарів: за головну чоловічу роль - Ліна 
Бережна, за найкращу бабусю у джинсах - Даша 
Міняєва, за наймилішого оленя - Поліна Кіш, а також 
за найкрутіших розбійників - Женя Матюшенко, Яна 
Бондаренко та Лера Тихонова. 
  Головна золота статуетка за сценарій 
та режисуру - Ірині Тагірівні! 
 Знаєте вислів: "Справжній артист 
переконає глядача за дві хвилини"? Напередодні 2014 
у 7-а творча криза: 32 прими, кожна заслужено 
претендує на головну роль, що ж робити? Дякуючи 
нашій музі, ми знайшли вихід - короткометражні 
скетчі! А після - заслужені призи: квіти, солодощі... 
багато солодощів.  Дуже багато солодощів. 
 Із року в рік таланти (вже 9-а), досі 
дивують не тільки батьків, а й вчителів. 

Дар'я Міняєва та Світлана Похвалій, 9-А 

Сорока принесла 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Розвиток дебатного руху в Харкові 
Я поважаю будь-які переконання, 

і насамперед ті,  
які несумісні з моїми.  

Сальвадор Далі 
  

             Вітаю Вас, дорогі читачі. У цій статті я 
розповім вам про проблеми дебатного руху в 
нашому місті. Нещодавно я відвідала міську 
координаційну раду, де виступав зі своєю 
доповіддю голова дебатного руху ХМОУС Несміян 
А. Він розповів про розвиток дебатного руху та 
назвав список шкіл, які підтримали ініціативу 
створення власних дебатних клубів. На жаль, цей 
список був занадто коротким (3 школи). 
             Дебати – це не тільки гра, що дозволяє 
розвивати ораторські індивідуальні здібності, це ще 
й можливість самовираження, пошуку однодумців і 
виявлення дійсно небайдужої молоді з активною 
життєвою позицією. 
             Так давайте ж візьмемося за розвиток своїх 
внутрішніх якостей! Давайте підтримаємо цю 
ініціативу і будемо відкривати дебатні клуби по 
школах нашого району! У ХГ №6 «МГ» уже існує 
дебатний клуб, який очолюють учні нашої гімназії 
Потапов С. та Смотров М. Хлопці самі придумують 
теми для гри, готують презентації, виступають у 
ролі тренерів для всіх бажаючих. Такі ігри-заняття у 
нас проводяться щоп’ятниці, і повірте мені, кожного 
разу це відбувається надзвичайно цікаво. 
             Майбутнє дебатного руху міста Харкова в 
наших з вами руках! 

Воловик  Софія, президент «Гарту» 
 



УВАГА!!!  
У гімназії продовжується акція по збору пластикових кришечок 

на протези для воїнів АТО у рамках районного благодійного 
проекту. Контейнер для збору кришечок знаходиться  на 

першому поверсі гімназії (біля вахтера). 
 

Поетична сторінка 
The winter poem 
  
«The Man In Red»  
To the village winter came  
Snow fell down at last  
Cold December.. Early morning  
HE is coming fast.  
 
Huts stand still aside the road 
Nothing makes a noise..  
On the threshold of New Year  
Everything 's in poise.  
 
Man in red.. He comes to us  
He will bring us joy 
What is there in his bag?  
Sweets? A gift? A toy?  
 
It is happiness he gives!  
Chimneys are his doors  
Wandering through empty streets  
Hear the silent chorus..  
 
A deserted countryside 
Lifeless.. First it seems  
But as soon as New Year comes  
Sparks give life to dreams.  
 
And it all becomes alive  
Laughter goes around  
Santa Claus is here with us!  
Love in every sound.. 

Olesya Sadovska 
 
  

Моя вторая Вселенная 
У меня с этой школой связано все: и любовь, и потери, улыбки , 
В ней случались победы мои небольшие, падения, те же ошибки.  
Для меня эта школа - бело полотно, где история жизни творилась , 
Я отдам ей себя, что бы лишь удержать, в ее стенах я растворилась.  
 
Даже если покину когда-то ее, все равно свой кусочек оставлю  
В жизни трудно придется, но с памятью в сердце ее я надеждой разбавлю.  
Здесь я сделала шаг свой на первый порог, что на путь совершенства 
поставил, 
Я не знаю людей, кто бы взял безразлично свою Альма-Матер оставил.  
 
Я хотела бы вечно быть панночкой той, что с улыбкой читала «Посвяту» , 
Эта школа – мой мир, мой маленький рай, и все, что с ней связано – свято.  
Не смогу я забыть, как сидела за партой и тихо читала «Букварик» , 
Как на память читала стихи у доски, как листала английский словарик.  
 
У меня до сих пор хранится эмблема, что славно гласит «Маріїнка» , 
И при мысли о ней нежнеет душа, «наче вишита скатертинка».  
На почетной доске портрет мой висит, каждый день на него я взираю , 
Помню я до сих пор, как та вспышка летела, и по сей день вспоминаю.  
 
Эта школа – мой дом второй, мой родной край, мой «вирій», где я отдыхаю , 
В будний день, просыпаясь, мечтаю всегда, как туда я опять улетаю.  
Это мир иной, где не бывает границ, это не назовешь просто школой , 
Вижу я в Мариинке целостность, свет, а снаружи весь мир словно полый.  
 
«Моя вчителька перша» навеки со мной, ее голос звенит в моих мыслях , 
Возвращаюсь к тому, и слышу ее: «На домашне – переказ за змiстом».  
Будет больно отсюда уйти – и сейчас,  и даже по выпуску следом , 
Я хочу здесь запомниться солнечным днем, а не просто призрачным следом. 

Олеся Садовская, 9-А 

Восьмое Чудо Света 
Хочется сейчас взглянуть в распахнутое настежь окно, 
подставить лицо холодным колючкам зимнего 
морозного воздуха. Такого чистого, свежего… Пройтись 
по нетронутому снегу, почувствовать легкое 
покалывание на кончиках пальцев, когда снежинка 
опустится на твою ладошку… 
Ощутить всем телом этот доходящий до самого нутра, 
волшебный, прекрасный зимний лучик… 
Запечатлеть сей сказочный момент в своей памяти, 
будто это Восьмое Чудо Света. Впрочем, так оно и 
есть… 

Анастасія Лукашенко, 9-А 


