
 

Читайте в номері:  

НОВИНИ З-ПІД ПАРТИ: 

Хто? Де? Коли? Навіщо? Дізнайся 

першим про найцікавіші події у 

Маріїнці.(ст. 2-3) 

СКАРБНИЦЯ ТАЛАНТІВ:  

Творчість наших читачів (ст. 4) 

ЦІКАВИНКИ ВІД ДАРИНКИ:  

10 найцікавіших фактів про 

морозиво (ст. 5-6). 

УВАГА! 

Оголошується набір редакційної 

колегії в газету «Шкільне подвір’я» 

ХГ №6 «МГ». За інформацією 

звертатись до педагога-

організатора. 

 

РЕДКОЛЕГІЯ:  

Денькович Юлія, 

Рогожина Регіна, 

Кузєнкова Вікторія, 

Воловик Софія 
 

КОЛОНКА ГОЛОВНОГО 

РЕДАКТОРА 

Доброго дня, любі читачі!  

Ви тримаєте в руках чудового 

примірника нашої газети 

«Шкільне подвір’я». Усім 

відомо, що зимою часто буває 

поганий настрій, а щоб його 

покращити, необхідно більше 

спілкуватися з друзями, пити 

теплий чай зі смаколиками, 

одягати в’язаний шарф 

яскравого кольору, а також 

читати зимовий випуск газети 

«Шкільне подвір’я». У цьому 

номері ми намагалися 

надрукувати найактуальніші 

матеріали та новини, 

помістити найкращі фото 

наших гімназисток, оголосити 

про найцікавіші конкурси! 

Також з великою приємністю 

оголошую початок збору 

інформації, ваших власних 

віршів, прози, фотографій, 

заміток і репортажів для 

наступного весняного випуску 

газети. 



ННООВВИИННИИ  ЗЗ--ППІІДД  ППААРРТТИИ 

Спорт! 

17 лютого на базі ЗНЗ № 117 відбувся 

районний етап міського конкурсу "Учень 

року 2015". Нашу гімназію представляв 

учень 10-Б класу Артем Ашуров 

(номінація "Спортсмен року"). Артем 

пройшов інтелектуальний конкурс, гідно 

продемонстрував свої спортивні 

можливості. Чекаємо остаточних 

результатів журі. 

 

Інтелект! 

Традиційно на базі ЗНЗ № 159 у 

лютому відбулися інте-

лектуальні ігри "Що? Де? 

Коли?". Маріїнку представляли 

дві команди: "Унікум (старша 

вікова категорія) та "Міленіум" 

(молодша вікова категорія). На 

жаль, ми не посіли призових 

місць, але наша участь була 

активною та цікавою. 

Сподіваємося, що наступного 

року перемога нам по-

сміхнеться! 

 

Успіх! 

20 лютого учні гімназії Кузєнкова 

Вікторія, Кравченко Вікторія, Денькович 

Юлія відвідали заняття "Школи розвитку 

"Мер міста" для лідерів учнівського само-

врядування шкіл м.Харкова" на базі 

Харківського національного університету 

міського господдарства імені 

О.М. Бекетова, де ознайомилися з 

особливостями створення власного 

бізнесу, системою оподаткування в 

Україні, фінансово-економічною безпекою.  

 
Хочеш запропонувати власну новину? Пиши і надсилай фото на gazetamg@ukr.net 

Можливо, саме вона з'явиться на першій сторінці весняного випуску! 

mailto:gazetamg@ukr.net


 

 

Розвиток! 

Нещодавно учні 8-В класу 

побували в Музеї імені 

А.С. Макаренка, а також в 

Курязькій виховній колонії 

для неповнолітніх. У рамках 

заходу співробітники па-

нітенціарної служби провели 

цікаву й повчальну лекцію з 

профілактики правопору-

шень. 

 

 

Допомога! 

Уже традиційно наші гімназисти допомагають бійцям АТО. Нещодавно 

дівчата 9-Б класу передали до Харківського військового госпіталю продукти, 

речі, обереги, виготовлені своїми 

руками, аби підтримати захисників 

України. 

Зимою гартівці неодноразово 

зустрічалися із харківськими 

волонтерами для допомоги 

солдатам АТО та людям, які 

перебувають у зоні бойових дій. 

Зібрані під час акцій "Допоможи 

ближньому" і "Милосердя" речі, 

продукти, книги було передано до 

пункту "Все для перемоги". 

Сподіваємося, частинка тепла 

дитячих сердець та їх батьків допоможе нашим захисникам і буде 

підтримкою для тих, хто й досі перебуває на території проведення АТО. 

 

Вітаємо! 

У січні в Маріїнці відбувся очний етап Конкурсу-огляду на 

кращий кабінет учнівського самоврядування 

загальноосвітній навчальних закладів. Приємно зазначити, 

що наша гімназія посіла І місце у районному етапі та ІІІ 

місце в міському етапі цього конкурсу. Куратори та 

президент організації продемонстрували журі кабінет       

(№ 15), документацію, що є свідченням діяльності 

організації учнівського самоврядування "ГАРТ". 



ССККААРРББННИИЦЦЯЯ  ТТААЛЛААННТТІІВВ  

ННААШШАА  ТТООППООЛЛЯЯ  

 

 

 

 

 



ЦЦІІККААВВИИННККИИ  ВВІІДД  ДДААРРИИННККИИ

10 НАЙЦІКАВІШИХ ФАКТІВ 

ПРО МОРОЗИВО 

Важко знайти людину, яка не 

любить морозиво. У кожного є свій 

улюблений смак цих ласощів. 

Пропонуємо 10 цікавих фактів про 

улюблену їжу всіх дітей і підлітків. 

1. Морозиво почали їсти 5 тисяч 

років тому. Легенда розповідає, що 

у Європу його привіз Марко Поло.  

2. В Америці перша реклама 

морозива, поряд з іншими 

солодощами, з’явилася в Нью-

Йоркській газеті у 1774 році.  

3. Існують дивні смаки морозива: 

томатне, з часником, з картоплею, з 

цибулею, з беконом, з оливковою 

олією. 

4.Смажене морозиво – найпопу-

лярніший десерт у Мексиці.  

5. Найдорожче морозиво у світі 

коштує 1000 доларів. Воно 

прикрашене тонкою золотою 

фольгою.  

6. Вчені довели, що морозиво 

піднімає настрій. 

7. П'ятеро зі 100 споживачів 

морозива пригощають ним свого 

домашнього улюбленця. 

8.Найбільше у світі морозиво 

потрапило до Книги рекордів 

Гіннеса. Його створили китайці у 

формі торта довжиною 5 метрів і 

шириною 3 метри.  

9. Найпопулярніші смаки морозива: 

ванільне, шоколадне, фісташкове та 

полуничне. Найпопулярніший соус 

для морозива – шоколадний.  

10. Серед усіх днів тижня, 

найбільшу кількість морозива 

купують у неділю. 

Знаєш щось цікаве? Розкажи про 

це всій гімназії. Пиши матеріали 

в нашу популярну рубрику 

«Цікавинки від Даринки» на 

gazetamg@ukr.net 

 



НАЙПОПУЛЯРНІШІ КНИЖКИ:  

РЕЙТИНГ ДИТЯЧИХ БІБЛІОТЕК 

Національна бібліотека України для дітей оприлюднила результати 

моніторингу «Краща книга року – 2014, повідомляє “БараБука”. Його 

завданням було вивчення кола читання користувачів дитячих бібліотек 

України (учнів 5–9 класів).  

Участь в анкетуванні взяло 1400 

респондентів-учнів 5–9 класів (з-

поміж них – 64% дівчат) та 570 

бібліотекарів-експертів. Учням 

запропонувати дати відповіді на два 

запитання: 1) яка з прочитаних у 

2014 році книжок справила на них 

найбільше враження? 2) яка книжка, 

на їхню думку, заслуговує на 

найвищу нагороду в номінації 

«Краща книга року – 2014»? 

Усього читачі назвали у відповідях 1153 автора й 1531 назву книжок. До 

десятки книжок, які у 2014 році найбільше вразили читачів дитячих 

бібліотек, увійшли як сучасні, так і класичні книжки, як українські, так і 

іноземні. 

Подаємо список: 

1. «Тореадори з Васюківки» Всеволода Нестайка (названо 31 раз); 

2. «Робінзон Крузо» Даніеля Дефо (26); 

3. «Гаррі Поттер» Джоан Ролінґ (23); 

4. «Русалонька із 7-В» Марини Павленко (20); 

5. «П’ятнадцятирічний капітан» Жуля Верна (17);   

6. «Буба» Барбари Космовської (16);  

7. «Біле Ікло» Джека Лондона (15); 

8. «Айвенго» Вальтера Скотта (14). 

9. «Ерагон» Крістофера Паоліні (13); 

10. «Пригоди Тома Соєра» Марка Твена (10). 

Список книжок, які учні рекомендували іншим як «найкращі книжки 2014 

року», практично повторив десятку улюблених книжок, наведену вище. З-

поміж інших тут також згадуються «Острів скарбів» Р. Л. Стівенсона (14 

разів), «Мій друг Юрко Циркуль та інші» Валентина Бердта (12), «Дивовижні 

пригоди в лісовій школі» Всеволода Нестайка (11). 

А що читаєш ти? Поділись враженнями з усіма, пиши листа на 

gazetamg@ukr.net 

mailto:gazetamg@ukr.net

