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Розпочато новий учбовий рік…..  
або свято першого дзвоника 

 
 
Перше вересня – це важлива подія для родини, в першу чергу для самих дітей. 

Адже це свято, коли маленькі люди роблять великий та досить важливий крок на 
нову сходинку життя. Там їх чекає казкова країна знань. А випускники востаннє 
чують сумне та водночас щасливе відлуння першого дзвоника. 

Цього року 31 гімназія святкує свій День народження, першого вересня їй 
виповнилося 30 років. Нас вітали почесні гості свята: міський голова Матковський 
А.В., завідуюча міським відділом освіти Горбаньова С.В., виступав також голова 
батьківського комітету Регент Є.В. і вручив чудовий подарунок – мультимедійну 
систему, куплену за кошти батьків. 

Надати перший дзвоник випала можливість випускнику 1989 року нашої 
гімназії Ткаченку Т.Ю та першокласниці Подзолковій Олександрі, доньці 
вчительки української мови та літератури Оксани Олексіївни. 

Свято ми мали надзвичайне. Був підготовлений парад учнів, в ньому брали 
участь діти, які займали призові місця в шкільних, міських та обласних олімпіадах, 
танцювальний клуб «Дует» та спортсмени гімназії. 

Дякуємо за чарівне свято першого дзвоника! 

     Бажан Анна 9-Е клас 
     Матлах Мар’яна 9-Е клас 
     Бабанська Юлія 

 

 

 

 

 

Давайте відкриємо 

сторінки шкільної газети!   

Яке воно різноманітне і 

цікаве, життя школярів: 

розважальні конкурси, веселі 

свята, інтелектуальні 

вікторини, творчі зустрічі, 

цікаві екскурсії, благодійні 

акції, фотовиставки, виставки 

малюнків, спортивні 

змагання…  

Хочеться швидко взяти 

ручку в руки і написати про 

все-все, що запам’яталося, 

щоб і інші дізналися про наші 

справи та досягнення. Адже 

сучасна молодь цікавиться 

всім. Тому ми вирішили за 

ініціативою  учнівського 

самоврядування випустити 

шкільну газету «ЗІРКА», в 

котрій виділили основні 

рубрики: «Зіркові рекорди», 

«Про наші справи знають всі», 

«Тільки раз і тільки в нас», 

«Вмію сам – навчу  інших», 

«Скарби моєї душі». 

Ви бажаєте про себе 

заявити? Так! Отже, пишіть, 

чекаємо на Вас!!! 

Віконце редактора 



 
 
 

 

Як Ви вже знаєте, 17 вересня цього року 31 гімназія обирала свого 

Президента. Такий захід у нас проводився вдруге. Нагадаємо, що першим 

Президентом нашої школи була Іра Устименко. У цьогорічних виборах 

брали участь три кандидата, а саме: Важна Ольга 9-А клас, Шаповал Марія 

9-Б клас і Солодаренко Валерія 9-Е клас. Та мало, хто знає, що окрім них на 

посаду Президента також балотувалися представник 11-В кл Луценко 

Костянтин та представниця 9-А Сердиченко Анна. Вони висловили своє 

бачення вирішення проблем школи, та, на жаль, через певні обставини їм 

довелося відкликати свою кандидатуру. 

Для участі у виборах кандидати мали продати 50 учнівських підписів і 5 

підписів вчителів. На даному етапі найбільшу кількість підписів представила Солодаренко Валерія. Другим етапом 

виборів були «Дебати».   

Усі три кандидата хвилювалися, але трималися гідно. Важка Оля 

була першою, але досить гарно представила свої думки з приводу 

покращення, як вона сама висловилась, наших «сірих буднів». 

Шаповал Маша не скористалась мікрофоном і тим самим створила 

тісну атмосферу з виборцями. Найкраще впоралася з додатковими 

питаннями присутніх Солодаренко  Лєра. 

Третім і най головнішим 

етапом виборів  є 

голосування. За його 

результатами, Президентом 

школи   

обрана СОЛОДАРЕНКО ВАЛЕРІЯ, з чим  її і вітаємо!!! 

Виносимо особисту подяку 

всім кандидатам і маємо надію, 

що участь у цих «перегонах» 

навчила їх піклуватися про 

інтереси інших, досягати  

поставленої мети та бути 

креативними. Чекаємо від Президента дотримання передвиборних 

обіцянок, а також покращення шкільного життя. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Спілкувалася з кандидатами 

Штанова Альона (9-В клас)  

Тільки раз і тільки в нас, або як ми обирали президента школи… школи….. 

 
Кандидат на посаду 
 президента  школи  
Солодаренко В. 

 
Кандидат на посаду президента 

школи  Шаповал М 

 
Кандидат на посаду президента 

школи  Важка О. 

 
Президент школи Солодаренко 

Валерія 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Про наші справи знають всі… 

«Козацька вольниця» 

18 вересня 2009 року мені пощастило приймати участь у 

міжшкільних змаганнях військово-спортивної гри «Сокіл». Тому 

хочу поділитися своїми враженнями. Наша гімназія була 

представлена командою «Козацька вольниця», що складається 

з 8 чоловік (6 хлопців та 2 дівчини).  

Суперники були гідні, тому змагатися було цікаво. Це наші 

перші змагання. За жеребкуванням ми мали виступати теж 

першими, що викликало деякі хвилювання, проте наша 

команда трималася гідно. Ми з високо піднятою головою 

вийшли вперед, нас очолював командир – Куімов Дмитро. 

Змагання розпочалися зі стройової підготовки.  

 Ми повинні були показати техніку стройового кроку та заспівати 

козацьку пісню. Другий етап змагань – туризм. Першими на полосу 

перешкод вийшов Книш Максим, і показав гарний результат. 

Однією з найважчих перешкод були «паралельні перила» - два 

високо натягнутих канати, через які ми мали перейти з одного 

дерева на інше. Тут свою майстерність продемонстрував  Косенко 

Віталій. Наступний етап – стрільба, в якому найкращий результат з 

5 учасників показав Якимчук Олександр. Інші збирали аптечку на 

швидкість, це наші дівчата Ракітіна Анастасія та Бойдук Світлана, 

допомагав їм Волобуєв Артем. 

Отже, загальне враження від змагань чудове. І ми з нетерпінням чекаємо результатів та наступного етапу 

конкурсу. 

Дякуємо за підготовку до змагань Гарест М.М., Соколовій О.В., Вишкварку С.М., Єфімову Ю.В., Докторовій Н.В., 

Кушнерик В.А., Білоус Л.І.  

Ділився враженнями і  

приймав участь у змаганнях  

Бородулін Богдан 10-Е класу  

 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цінуйте кожну мить 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________________________________________________________тут хоче бути Ваше фото 

« » 

 

 

 
 

 

Дякуємо за допомогу у підготовці дебютного номеру 

газети випускниці 2009р. Бабанській Юлії, студентці 

педагогічного університету, факультету філології та 

журналістики. 
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 рік та багато цікавого. 

 
 

УВАГА КОНКУРС!!! 
Чистота, повітря свіже, 

Рух, зарядка і режим  

Хай стануть правилом твоїм! 

Шановні поети в нашій школі згадали про нас і запропонували взяти 

участь у конкурсі віршів на тему «Здоровий спосіб життя – це наш вибір». Ми 

чекаємо на ваші авторські роботи до 9 жовтня (каб 226), кращі з них будуть  

опубліковані в шкільній газеті. 

Моя Полтава! 
Звучить так ніжно, променисто: Тут всі часи разом зійшлися, 

Моя Полтаво! Рідне місто!  Корінням вічності сплелися. 

Прекрасне, давнє, старовинне! Хай дощик теплий поливає 

Тут річка Ворскла тихо плине, І  те коріння напуває; 

Тут верби хилять свої віти  У кожнеє нехай віконце 

І пахощі дарують квіти.  І в душі людям світить сонце; 

А на церквах проміння грає, Любов до тебе хай не гине, 

Усе навколо осяває.   Полтаво, донько України! 

        Дмитренко Віталіна 7-В клас 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Про наші справи знають всі… 

Волонтерський Рух 
Щороку волонтерський загін у складі 10-Е та 11-А класів під 

керівництвом Лисенко Л.П. приймав участь у акції «Ветеран живе 

поряд». 

18 та 19 вересня, на передодні свята визволення Полтави від 

німецько-фашистських загарбників, ми привітали 51 ветерана. Вони 

були приємно здивовані нашим візитом, гостинно запрошували нас до 

своєї оселі, спілкувались, розповідали нам про свої військові заслуги, 

важке та тернисте життя, показували свої фотографії.  

Ніхто не залишився без уваги. Кожному ветерану ми подарували 

кошик з подарунками від Октябрського райвиконкому. Всі були 

задоволені.  

Шануймо подвиг наших героїв, які захищали та визволяли 

Батьківщину, проливали кров за наше майбутнє в роки Великої 

Вітчизняної Війни! 

Вітаємо всіх з Днем міста та бажаємо здоров’я, підтримки рідних та близьких людей, чистого неба та ясного 

сонця. 

Учасники волонтерського загону   Микитенко Маша та Біріна Катя  10-Е клас 

 

 

 

 

 

Вмію сам – навчу  інших… 

Вивчаємо правила дорожнього руху!!! 

10 вересня у нашій школі проводилась навчально-розважальна 

програма «Світлофор – наш друг»! Штурвал  ведучих взяла агітбригада 

учнів 9-Б класу, яка вже не вперше,  з великим задоволенням,  проводить 

найрізноманітніші повчальні програми для учнів нашої школи. Цього разу 

ми відвідали учнів 1-2 класів.   Навчали дітей правилам дорожнього руху. 

Урок  мав найрізноманітніші види діяльності: від знайомства зі знаками й 

до конкурсів  пов’язаних з правилами дорожнього руху.  

Сподіваємося, що кожен учень отримав задоволення від навчальної 

програми та засвоїв урок необхідний для нашого життя. Будьте уважні на 

дорогах! 
     Шаповал Марія 9-Б клас  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Клуб фотоаматорів 
Кожен із нас любить літо. Любить не тільки за канікули, а й за яскраві теплі 

дні, коли можна поніжитись під сонцем на березі річки чи моря, з’їздити в 

село, скуштувати смачних фруктів і просто гарно провести час. На жаль, літо не 

вічне. Все швидко минає, проходить, і у нас залишаються лише спогади про всі 

ті чудові моменти. Та на нашу радість, людство винайшло таку чудову річ, як 

фотокамера. І тепер незалежно від погоди та пір року, дивлячись на літні фото 

ми знову можемо повернутися у яскраві моменти нашого життя, знову відчути 

тепло та радість літа. 

Навесні 2009 року в 31 гімназії за ініціативи учнівського самоврядування 

було створено Клуб фотографів-аматорів, в  

якому зібралися креативні та веселі люди, що вміють відобразити свої почуття за допомогою фотографії. Минулого року 

проводився конкурс-виставка «Погляд майстра», де учні нашої гімназії представляли свої найкращі роботи. А в цьому 

році Клуб фотоаматорів зробив фотовиставку «Літні спогади». Свої роботи представили Яновська Валерія (9-Е), Троян 

Олександра (11-В), Пономаренко Сергій (11-В), Демченко Тетяна (11-Е), Марфюк Дарина (11-Е), Калініченко Дмитро  (11-

В). На фото – їхнє  бачення світу, яскраві неповторні миті літа. 

Шкільний Клуб фотоаматорів поставив собі за мету створити фотовиставку 

«Посмішка вчителя». Запрошуємо всіх бажаючих взяти  участь у цьому заході. 

Приносьте свої фотороботи до 28 вересня у к.226. дайте своїм роботам 

оригінальну назву і вкажіть ім’я автора. Бажаємо вам творчих успіхів і чекаємо 

на ваші шедеври 

 

Біріна Катерина  

10-Е клас 

та 

Яновська Валерія 9-В 

клас  

 

 
Фото Марфюк Дарини 

 
Фото  Пономаренко Сергія 

 
Фото Троян Олександри  

Ми любимо малювати 
Моя родина… Це найрідніші та найдорожчі люди. Мій тато… 

Тільки він може мене захистити, завжди прийти на допомогу. Як 

гарно разом з ним пограти у футбол, допомогти мамі, сходити на 

прогулянку, до цирку, відпочити на природі… Так вважають наші 

першачки, які відобразили це в малюнках. 

З 15 до 20 вересня у вестибюлі школи була представлена 

художня виставка «Мій тато і я». Учениці 7-В класу Крилова Анна 

та Рудяга Аліна в ігровій формі запросили учнів 1-х класів взяти 

участь у конкурсі. Дівчата виготовили грамоти та привітали 

кращих учасників. Дякуємо за ініціативу, активність, творчий  

підхід.     Педагог-оорганізатор  

 


