
 

ТЕМА НОМЕРУ: 

ХАРКІВ – МІСТО 

МАЙБУТНЬОГО 

Читайте у весняному випуску 

газети: 

 

НОВИНИ З-ПІД ПАРТИ: 

Яким гімназисти уявляють наше 

місто через 50… 100 років? 

Дізнайся першим (ст. 2) 

Гімназія майбутнього. Перспективи 

розвитку Маріїнки очима наших 

читачів. (ст. 3) 

 

СКАРБНИЦЯ ТАЛАНТІВ:  
Творчість наших читачів (ст. 4) 

 

 

КОЛОНКА ГОЛОВНОГО 

РЕДАКТОРА 

Вітаю вас, любі читачі!  

Приємно, коли весна, всту-

пивши у свої права, радує нас 

своїм сонячним теплом, 

першими бруньками на 

деревах, малими пуп’янками 

первоцвітів, запахом від-

родження природи… Весною 

так не хочеться сидіти в 

приміщені, адже душа прагне 

мріяти і гуляти на вулиці. Тож, 

узувши новенькі гумові чоботи 

і захопивши черговий номер 

газети «Шкільне подвір’я», 

давайте вирушимо на 

прогулянку рідним Харковом. 

Адже так приємно мріяти про 

перспективи розвитку нашого 

міста. Яке його майбутнє, а 

водночас і майбутнє нас із 

вами? Тож, заряджаймось 

оптимізмом і нумо розби-

ратися із цим надскладним 

питанням! 

Должанська Ю. В., 

 педагог-організатор  



ННООВВИИННИИ  ЗЗ--ППІІДД  ППААРРТТИИ    

Майбутній Харків очима дітей 
Яким Вам уявляється своє місто 

через багато років? Певно, у кожного є 

своє бачення і власна відповідь на це 

питання. Тож учениці 6-б класу Марія 

Коняшкіна та Катерина Вечеренко 

провели опитування серед учнів нашої 

гімназії. Кожному респонденту було 

поставлено два питання: 1) Яким ви 

уявляєте наше місто в майбутньому? 2) 

Що необхідно змінити, щоб Харків став 

відомим європейським містом? 

Пропонуємо прочитати найцікавіші, на 

думку редакції, відповіді.  

 

  

  

  

  

  

  

 

«Змінювати нічого не потрібно. 

Харків і так дуже привабливе 

місто, але треба, щоб люди 

змінили своє ставлення до 

оточуючих, розуміли та поважали 

одне одного. Ось тоді можна буде 

назвати наше місто 

європейським!» (Вероніка 

Федорова) 

*** 

«У майбутньому в Харкові почнуть 

будувати будинки на воді, 

автомобілі обладнають під 

маленькі квартири, а ще в кожного 

жителя буде маленька чарівна 

паличка, яка виконуватиме всі 

бажання» (Соня Косячук) 

*** 

«Я думаю, у майбутньому громада 

Харкова зверне увагу на озеленення 

нашого міста. Скрізь будуть  

рости яскраві квіти і зелені дерева. 

А ще, нарешті, вичистять наші 

річки, на берегах яких зроблять 

зони для відпочинку, дитячі 

майданчики» ( Оля Кісточка) 

*** 

«Харків буде розвиватися як 

туристичний центр. У нас багато 

чого цікаво: історичних, 

літературних, архітектурних 

пам’яток; гарні музеї тощо. 

Потрібно, щоб до нас приїздили 

туристи з усього світу!» (Ярина 

Івницька) 

*** 

«Я хочу, щоб в майбутньому в 

Харкові усі люди дбали про 

екологію, не кидали сміття на 

вулицях» (Віолета Хачатурян) 

 

УВАГА! 

Продовжується прийом матеріалів 

для наступного номеру газети 

«Шкільне подвір’я», присвяченому 

Дню цивільної оборони в гімназії. 

Статті приймаються до 19.04.15. 

Пишіть:  gazetamg@ukr.net.  

 

Малюнок Ярмош Вероніки, 5-А, акварель 

mailto:gazetamg@ukr.net


Наша гімназія в майбутньому 

 

Розвиток Маріїнки нерозривно 

пов’язаний з розвитком нашого міста. 

Тож, ведучи мову про Харків 

майбутнього, давайте з’ясуємо, що ж 

чекає нашу Alma mater. Пропонуємо 

почитати думки креативних мрійниць, 

учениць ХГ № 6 «МГ» з цього приводу. 

 

«Вона буде гарною! В гімназії буде 

багато комунікацій та нових 

сучасних технологій, в кожному 

класі – електронна дошка та 3D-

принтер» (Ярина Івницька) 

*** 

«Це буде велика п’ятиповерхова 

будівля. Замість сходів будуть 

ескалатори, а для лінивих – ліфт. 

На даху збудуємо басейн та нову 

їдальню, піцерію. Замість 

звичайних дошок в кожному 

кабінеті будуть телевізори. А 

вчителям не можна буде брати 

щоденники і ставити туди погані 

оцінки» (Катя Гамалій) 

*** 

«У гімназії майбутнього все буде 

сучасне та електронне, а ще – душ, 

щоб можна було помитися після 

фізкультури» (Соня Косячук)  

 

Між іншим, організація учнівського 

самоврядування «ГАРТ» постійно 

займається розробкою проектів, 

спрямованих на перспективи розвитку 

нашої гімназії. Так, наприклад, Вовк 

Ангеліна, учениця 10-А класу, в проекті 

«Гімназія традицій – гімназія 

майбутнього» пропонувала покращити 

умови навчання в гімназії шляхом 

удосконалення приміщення та побудови 

нової спортивної зали та басейну. Більш 

того, Ангеліна замахнулася навіть на 

автономне освітлення закладу завдяки 

обладнанню даху гімназії сонячними 

батареями в майбутньому. 

Також цікавий проект «Від гімназії 

Маріїнської до гімназії сьогодення» 

розробила Лиско Ірина, учениця 8-В 

класу, запропонувавши проводити 

екскурсії нашою гімназією (як одним із 

найстаріших навчальним закладом міста 

Харкова) не тільки для учнів та батьків, а 

й для усіх бажаючих. Ірина навіть схему 

екскурсії розробила: 

 
З цими та багатьма іншими проектами 

організації учнівського самоврядування 

«ГАРТ» ви маєте змогу більш докладно 

ознайомитися на сайті нашої гімназії за 

посиланням: http://gymnasium6.edu.kh.ua 

(вкладка «учнівське самоврядування», 

«проекти»).  

Кузєнкова Вікторія, 9-Б 

http://gymnasium6.edu.kh.ua/uchnivsjke_samovryaduvannya/proekti/


ССККААРРББННИИЦЦЯЯ  ТТААЛЛААННТТІІВВ  

Місто моєї мрії 
 

У майбутньому я бачу Харків 

мальовничим, гарним, з чудовими 

скверами. Більш за все мені 

хотілося б, щоб у моєму місті не 

смітили, щоб усюди було чисто й 

гарно. Також сподіваюся, що всі 

жителі будуть ходити красиві, чисті 

та охайні і не будуть лаятися. Ще 

хотілося б, щоб існувала 

справедливість і всі злочинці були 

покарані. Мабуть, у майбутньому в Харкові будуть гарні, чудові, високі 

будинки в стилі модерн. Скрізь буде насаджено багато квітів та дерев. На 

околицях нашого міста не буде витікати в річки каналізація, а за містом із 

зелених пагорбів нарешті зникнуть смітники. У майбутньому ціни не будуть 

такими високими…  

А ще – існуватиме щастя. Люди будуть біль щедрі, добрі, чуйні і 

допомагатимуть один одному. 

Лобас Микита, 7-В  

 

Етюд про гарний день 
Тихий ранок після нічного дощу. Лише зрідка чути, як дзвінко крапають по 

металу підвіконня важкі набубнявілі краплі дощу, який уже майже вщух. Лише 

останні запізнілі крапельки поспішають долетіти до землі раніше, ніж їх випарує 

липневе українське сонце. 

Моє місто прокидається. Сонячне проміння, імовірно, уже залило своїм 

теплом Держпром, найбільшу площу Європи, пам’ятник Кобзарю… Відчиняю вікно 

і бачу з висоти свого п’ятого поверху прозоре небо, вдихаю на повні легені ранкову 

прохолоду, змішану з запахом мегаполісу. «Я люблю тебе, Харкове!», – кричу у 

відчинену кватирку.  

Стіни помешкання разом з пластиком на стелі починають давити на мозок. 

Щоб позбутися цього відчуття, швидко одягаю кросівки і поспішаю на ранкову 

пробіжку. Парк Шевченка зустрічає мене затишком дерев. І прибиральник дядя 

Стьопа, а може, Вова, звідки ж мені знати, бурмоче щось незадоволено під ніс. 

Хочеться свободи і кави з круасанами. Будую плани на майбутнє під музику з 

кишенькового аудіоплєєра, тож день буде неодмінно добрим. 

надіслано по е-mail 

Helenka, 10-А 

 

  

Малюнок Ярмош Вероніки, 5-А, акварель 

 

РЕДКОЛЕГІЯ:  

Денькович Юлія,  Воловик Софія, 

Рогожина Регіна, Кузєнкова Вікторія. 

 


