
Газета організації учнівського самоврядування  

«ГАРТ» ХГ № 6 «МГ» 

 

 

2016/2017 н.р.   

 

 

Читайте в номері: 

 

Як Шевченківський глобус 

на турнір юних географів 

у Львів їздив ст.2. 

 

Про новорічну виставу 

«Попелюшка по-

гімназійськи». 

Ексклюзивне інтерв’ю 

ст.3 

 

Казка «Чарівні 

чоловічки» ст.4 
 

_____________________________________________________________________________ 

Засновник та видавець: 

Організація учнівського самоврядування «ГАРТ» ХГ № 6 «МГ», 

Редколегія: Кочолодзян Марія, Лиско Ірина, Похвалій Світлана, Міняєва 

Дар’я, Кулеба Дарина, Мінгалєєва Тамара. 

Контакти редакції: вул.Римарська, 11, каб.15. тел.706-32-72, електнронна 

адреса: gazetamg@ukr.net 

________________________________________________________________ 

Знаєш цікаву новину? Хочеш розказати її всій гімназії? Пиши і надсилай 

фото на gazetamg@ukr.net. Можливо, саме вона з'явиться на першій 

сторінці весняного випуску!  

mailto:gazetamg@ukr.net
mailto:gazetamg@ukr.net


Як Шевченківський «Глобус» 

 на турнір юних географів  

у Львів їздив 
 

Написати статтю про турнір, викласти емоції, почуття, 

поділитися враженнями… На перший погляд, це дуже просто. 

І правда, що ж тут складного? Проте зараз, набираючи цей 

текст, я   ностальгую.  

Час, проведений у Львові на Всеукраїнському турнірі 

юних географів, був по-справжньому унікальним хоча б через 

те, що в одному приміщенні зібралося так багато абсолютно 

різних людей! Вони знаходили нових друзів, розповідали про 

себе, сперечалися, обнімалися… і, звісно, доповідали, 

опанували і рецензували. Це теж важливо!  Ми всі на 5 днів 

стали сім’єю!  

Іноді мені здавалося, що я потрапила у справжнє 

реаліті-шоу. Інтриги, союзи, любов, ненависть, конкуренція… 

синці під очима на ранок. Круто, скажете ви. Ні! Не просто 

круто!  Це був кращий тиждень у моєму житті! 

А тепер детальніше. Збірна команда Шевченківського 

району «Глобус» із юних знавців географії  ХГ № 6 «МГ» і 

ХЛ №89 (Вороніна Катерина, Кочолодзян Марія, Фоміна 

Софія, Калашніков Микита, Крафт Єлизавета), а також наші незрівнянні вчителі  Ігор 

Володимирович та Світлана Василівна  виїхали до Львова у неділю, 6 листопада, потягом. 

Дорога була сповнена сміхом, розмовами, музикою, піснями о півночі, секретами…. А зранку 

ми цілком і повністю занурилися в світ географії: читали, доповідали, редагували презентації, 

але це викликало у нас тільки позитив. Увесь 

тиждень був надзвичайно насичений, часу для 

роздумів і суму не було. 

Тож загалом, якщо забути про усі ті 

нервові клітини, які згорали кожного дня у нас 

та наших керівників після гри, то перебування у 

Львові більш нагадувало відпустку, ніж 

серйозний, тим більш ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ 

турнір.  

Ретельно готуючись кожного дня, ми 

були впевнені у перемозі. Адже ми не просто 

команда, а однодумці! І у нас була спільна мрія – 

дійти до фіналу. Не можна знайти слів, які б 

точно передали ті почуття, емоції і враження, 

коли нас оголосили переможцями – ІІІ місце! 

Крім того, Вороніна Катерина отримала диплом «Кращий опонент турніру». Ось так! 

А всім читачам нашої газети я хочу сказати: створюйте свою історію, будуйте своє 

життя, не бійтеся зробити крок, він відкриє вам дорогу!    

 

Кочолодзян Марія, учениця 10-Б класу 

 

Стор.2 



Про новорічну виставу  

«Попелюшка по-гімназійськи» 
 

Ексклюзивне інтерв’ю  
23 грудня у стінах Харківської гімназії №6 « Маріїнська гімназія» пройде прем’єра 

новорічної казки «Попелюшка по-гімназійськи». Гартівці переробили стару історію на нову, 

інтерпретовану під наш час. І хоча основна ідея не змінилася, подія обіцяє бути цікавою і 

смішною. Нам вдалося взяти інтерв’ю у  президента організації, а також в очільників 

підрозділів «Дозвілля» та «Щит».  

- Скажи, Машо, чия це взагалі була ідея?  

- Якщо чесно, то ми разом все вигадували, переробляли та обговорювали. Ідея була 

моєю, але без підтримки команди, вона б і залишилася ідеєю. 

- Добре, а як щодо реалізації? Хто допомагав, вичитував, домовлявся?  

- Велике спасибі треба сказати адміністрації гімназії, яка погодилась надати нам 

актову залу для проведення усього новорічного свята.  

- Тобто вся школа очікує цього грандіозного свята?  

- Не знаю, як уся школа, але учні вже цікавляться, підходять до нас і, наприклад, 

пропонують свою допомогу. До речі, рекламні плакати були намальовані ученицями 6-Б класу! 

- Добре, скажи, а за якими критеріями ви обирали акторів? Чи це активність, талант?  

- Оскільки часу було мало, ми намагалися знайти таких людей, які б були «все в 

одному». Тобто амбітні, активні, розумні, талановиті учні 9-11 класів.  

- І що, є такі?  

- Звичайно! І навіть багато!  

- Дякую тобі, будемо чекати вистави! 

 

- Привіт, Владе! Невже й тебе зачепила ця подія?  

- Навіть не знаю, як пояснити….. Мене дуже зацікавила ідея Маші щодо 

«Попелюшки» і я захопився перетворюванням сценарію, підбором акторів і взагалі допомогою 

дівчатам у постановці.  

- А чому ти сам не захотів брати участь у якості актора?  

- Дуже хотів, проте так вийшло, що саме 23-го я дуже зайнятий і, на жаль, навіть не 

зможу прийти на прем’єру. 

- Сподіваюся, хоч відео для тебе зроблять!  

- І дійсно, ти вгадала, ми будемо знімати все це дійство, а потім викладемо в 

соціальних мережах та дамо гіперпосилання на відео на сайті гімназії.  

- Обов’язково подивлюсь!  

 

- Сашо, привіт! Я знаю, що ти першою дізнався про виставу і  разом з Машею 

почала розкручувати ідею. Скажи, чим тебе зачепила ця ідея?  

- Складно так відразу сказати. Ми, дівчата, всі знаємо та любимо Попелюшку! 

Зачепила мене ідея тим, що я повірила: поставимо виставу – то це буде хіт. Коли Маша 

говорила про все це, в її очах було захоплення. Ну, а далі ми разом сіли і накидали план, пішли 

до Юлії Вікторівни і вона була не проти, аби ми провели невеличке новорічне свято, на якому б 

відбулася прем’єра «Попелюшки». 

- Дуже тобі дякую, ти, якщо чесно, відразу відповіла на всі запитання, які я 

приготувала для тебе!  

Попелюшка, на перший погляд,  відома казка, яку знає весь світ. Проте, доки у людей буде 

бажання бачити її, доти вона буде з’являтися в думках, на листах, на екрані… 

 

Стор. 3 



Чарівні чоловічки 
Казка 

 

У звичайній школі жили-були маленькі 

шкільні чоловічки. Вони жили в настінних 

годинниках, що висіли в шкільному коридорі, біля 

дзвінкого дзвоника, у горщиках з квітами. 

Чоловічки були невидимими, але у кожного був 

друг або подруга з числа тих, хто приходив сюди з 

портфелем: дівчинка чи хлопчик, відмінник або 

двієчник, працьовитий або ледачий, серйозний або 

не дуже. 

Як тільки вахтер натискала кнопку 

дзвоника, щоб у школі почався урок, веселі 

чоловічки розліталися до своїх друзів, 

влаштовувалися в їх кишенях і кишеньках, пеналах 

и пенальчиках.  

Чоловічки, як і учні, теж були різні. Одні 

дуже любили вчитися, інші не дуже. Одні любили щось майструвати, інші – полежати на 

дивані. Одні фантазували, інші говорили неправду. Хтось був дуже слухняним, а хтось міг 

пустувати.  

Найцікавіше, що ці чоловічки дружили з подібними до себе дітьми. Якщо якийсь учень 

хворів і не приходив до школи, то його веселий чоловічок був зовсім не веселий. Він сумував, а 

іноді навіть пустував.  

В один з морозних днів до школи не прийшла Поліна Знайкіна. Вона захворіла. Тиждень 

минув, інший пройшов, а Поліни все немає. Занудьгував у годиннику її чоловічок. А на ранок, 

ніхто не знає як це вийшло, потрапив чоловічок в кишеньку до Вовки Неумелкіна. 

Вовка як завжди прийшов до школи з невивченими уроками. Перед математикою хлопці 

грали в квача і його покликали з собою. Йому дуже хотілося погратися, але руки самі 

потягнулися до підручника. 

- Що це зі мною? – подумав Вовка. 

А очі його вже читають правило, у голові кружляють формули. Та й грати зовсім не 

хочеться.  

На уроці, як на зло, Ніна Іванівна викликала Неумелкіна до дошки розв’язувати задачу. 

Раніше Вовка повільно плентався до дошки, а сьогодні чомусь ноги несли його з такою 

швидкістю, що він не встиг злякатися сурового голову вчителя. Раніше язик у Вовки тремтів, 

заїкався, а тепер не замовкає, все щось доводить і стверджує. 

У цей час Неумелкін відчув у внутрішній кишені піджака щось тепле, маленьке. В цю 

мить пролунав голос вчителя: 

- Ну, Неумелкін! Молодець! Зумів вирішити важке завдання. Відмінно! 

Вовка не пам’ятав, як він прийшов до свого місця, знає тільки те, що, сівши за парту, він 

засунув руку під піджак і притиснув її до серця. І раптом відчув, що по його долоньці хтось 

пробіг. Неумелкін нахилився і побачив на долоні маленького веселого чоловічка. Той 

підморгнув Вовці і посміхнувся. Хлопець почервонів, адже зрозумів, що завдяки цьому 

чоловічкові відповідав на відмінно біля дошки. 

Уроки закінчилися. Чоловічки поховалися в шкільних годинниках. А Вовка помчав 

додому вчити уроки. Від цього часу він став учитися дуже гарно. 

Ковшов Андрій, учень 5-В класу 

Стор. 4 


