
Дебатний клуб! 

«Слобожанський квіторгай»! 

Новини з-під парти… 

Нова рубрика «Котячі думки»  

від загадкової Рі. 

Екскурсія «По садибам 
Харківщини». 

Виставка квітів… 

Та ще багато чого цікавого 
читайте в цьому номері нашої 
газети! 

 

 
Похвалій Світлана,  Міняєва  Дар’я, 
Кулеба Дарина,  Мінгалєєва Тамара. 

 

gazetamg@ukr.net 



Новини з-під парти 
 

 

 

 

 

 

 

 

ЕТНОФЕСТИВАЛЬ 

7 жовтня на базі ЗНЗ № 105 за 
ініціативи організації учнівського 
самоврядування "ГАРТ" нашої 
гімназії відбувся районний 
фестиваль дитячої творчості 
"Слобожанський квітограй», 
присвячений відзначенню Дня 
миру. Конкурс малюнка на 
асфальті "Любіть тваринку і 
тваринку, і сонце завтрашнього 
дня...", виставка дитячих поробок 
"Шматок землі. Ти звешся 
Україною. Ти був до нас, ти будеш 
після нас!", майстер-класи із 
виготовлення птаха Миру, чарівні 
виступи юних талантів Маріїнки і 
відомих артистів Харкова - усе це 
поєдналося у прекрасному 
квітограї нашого фестивалю! 
 

УВАГА! 

У гімназії розпочав роботу 
Дебатний клуб!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.10.2015 за ініціативи організації 
учнівського самоврядування 
«ГАРТ» в Харківській гімназії № 6 
«Маріїнська гімназія» розпочав 
роботу дебатний клуб, який 
очолили Потапов Олександр (11-
Б) та Смотров Микита (10-Б). 
Заняття проводяться кожної 
п’ятниці о 15.30 в каб.№7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Окрім підготовки до Дебатного 
турніру шкільної ліги, ви навчитеся 
правильно вести переговори, що є 
вкрай необхідною умовою для 
успішної самореалізації в 
сучасному житті. 

Запрошуються усі бажаючі! 

 



Виставка квітів  
З нагоди Дня вчителя 6-А 
організував фотовиставку квітів на 
першому поверсі біля 6 кабінету. 
Багато учнів узяли участь у цьому 
цікавому заході, а саме: Шешлюк 
А., Деркач А., Зубаха А., Давидова 
К., Ромадіна Л., Лук’яненко А., 
Кузнецова Л., Осетрова В., 
Ляшенко В., Шевчик С. та інші. 
Пропонуємо й іншим учням гімназії 
частіше проводити цікаві заходи та 
долучатися до чарівного світу 
мистецтва!  

Давидова Катя, 6-А 

Екскурсія  

«По садибам 
Харківщини» 

4 жовтня шості класи їздили на 
екскурсію «По садибам 
Харківщини». Вони подивилися 
покинуті садиби, прекрасні 
маєтки, пам’ятки архітектури та 
історії нашого краю. Шарівка, 
Старий Мерчик, Наталіївка… 
Дивовижно, як ще з давніх часів 
це все зосталося! У Наталіївці 
усіх очікував несподіваний 
пікнік. Було дуже цікаво й 
смачно! Радимо усім поїхати 
туди усім  класом !   

Шешлюк Анна, 6-А 

 

Знаєш цікаву новину, 
хочеш розказати її усій 
гімназії? Пиши на 
Gazetamg@ukr.net 



Котячі думки… 

 Не знаю, чи багато людей будуть із цікавістю читати цю колонку, але я 

намагатимусь донести таки все, що хочу. Мої статті, безумовно, будуть відрізнятися від 

інших. По-перше, будуть написані трошки сленговою мовою, тобто будуть легші для 

сприйняття. По-друге, я тут не буду казати про якісь особливі події в школі чи наукові 

факти. Коти розповідають свої думки, і саме це буду робити я. Якщо Вам не цікаво, то 

навіть не витрачайте свої сили – гортайте далі або ідіть додому. 

 Не знаю, про що б кожен із вас хотів почути, тому напишу на трошки банальну 

тему, але актуальну для кожного, - про осінь. 

 Сидячи зараз біля вікна, я розумію, що більшість балачок про цю пору року – 

пустота. Хтось каже, що не любить осінь, бо стає холодно і ми маємо вдягати теплий одяг; 

хтось не любить осінь через школу…І в кожної людини, що не хоче відчиняти двері, 

знайдуться свої причини. Але то все - не причини. Може, Ви колись таки перестанете 

скиглити та подивитесь на осінь, а не на своє життя? 

 Насправді, осінь пахне теплотою. І не кажіть, що теплота не має запаху, 

харків’яни відчувають навіть запах повітря.  

Ви поставили собі якісь рамки, і кажете, що не кожна погода гідна вашої любові. Прохолодно? 

А хіба це не чудово? Ви маєте змогу відчути легкий морозець по шкірі та розуміння себе. 

Хоча можете, звісно, сидіти вдома під теплою ковдрою та з філіжанкою кави. Бо я зовсім не 

хочу казати, що восени треба активно діяти саме фізично. Осінь – це завжди якісь внутрішні 

зміни. Вона змушує подивитися на своє життя та подумати про нього. Кожного дня ми ідемо 

далі і далі, але восени перед нами відчиняються найбільші двері, в які заходить не кожен. Не 

кожен знаходить в собі сили прочинити ці двері,  дехто не витримує і не доходить, а хтось 

таки відшукує вірний шлях та іде по ньому, карбуючи кожен свій крок. Зрозумійте, якою 

людиною стали Ви. 

 Заплющте очі. Уявіть галявину лісу восени. Навколо неї безліч проходів, з яких 

Ви маєте обрати лише один. Усі двері різні. Одні – поцятковані стародавніми візерунками, 

інші – прикрашені коштовним камінням. Вагаєтесь? Тоді подивіться на землю. Довкола, під 

ногами безліч жовтого листя. Його підхоплює вітер і змушує кружляти у танці. А Ви стоїте 

посередині усього цього та зачаровано дивитись, починаючи  і собі вловлювати ритм. У цей 

момент Ви, самі того не розуміючи, знаходите самих себе і обираєте двері. Обираєте ті, які 

дійсно Ваші, відтворюють Ваш внутрішній світ.  

 Знайшли їх? Якщо так – не вагайтесь. Не стійте поруч роками, просто 

підніміть руку та різким впевненим рухом відчиніть. А далі просто не зупиняйтесь, як би 

важко не було. Воно того варте, справді. 

 Відкрийте свої очі, і Ви побачите; відкрийте свої вуха, і Ви почуєте; відкрийте 

свою душу, і все почне ставати справжнім. 

Щиро Ваша Рі 

 


