
Листопад-грудень, 2017 

 

 ЗУСТРІЧ ІЗ ВОЛИНСЬКОЮ 

ПОЕТЕСОЮ – НІНОЮ ГОРИК 

 5 жовтня учні 6-Б та 7-Б класу 

відвідали Нововолинську міську 

бібліотеку для дітей та зустрілися 

з Ніною Горик, поетесою, волиня-

нкою, членом Національної спілки 

письменників України, лауреатом 

літературно-мистецької премії іме-

ні Марка Вовчка, літературної пре-

мії «Благовіст», обласної освітян-

ської премії імені Лесі Українки, 

заслуженим учителем України, та 

членами літературно-мистецької 

вітальні «Мамина криниця».  

 Н заході учні мали можли-

вість послухати вірші Ніни Горик, які ввійшли до її збірок: «Волинь моя, воле…», 

«Територія слова», «На ниточці родоводу», «Як у картоплі народилися картоплята»; 

пісню у виконанні Олександра Каліщука, яку почесний громадянин міста Нововолин-

ська, композитор, написав на слова Ніни Горик; придбати книги з автографом та сфо-

тографуватися на згадку з автором. 

 

Еліза Афоніна, учениця 10 класу 

                                                     



  

 19 грудня 2017 року всі, без виключення, учні 1-

11 класів висловлювали свою підтримку і вдячність 

солдатам, які захищають країну. 

Щоб підняти бойовий дух військовим, гімназисти від щирого серця малювали мирне не-

бо, сонце і щасливе майбутнє у квітучій батьківщині, писали зворушливі побажання пе-

ремоги та скорішого повернення до своїх рідних, й передали гостинці та малюнки щоб 

створити для солдатів святковий дух. 

Діти переконані, що їх листівки мають врятувати кожного солдата, який знаходиться в 

зоні АТО. 

Катерина Микулич, учениця 10 класу. 

 

Мій рідний край – Україна! 
 А що для Вас означає Україна? Яка ж 

вона? 

 Бо для нас, учнів 4-А класу – це яск-

рава палітра фарб, за допомогою якої ми 

передали свою любов, тепло до рідної зе-

млі, вдячність захисникам і надію на кра-

ще майбутнє. Саме сьогодні з нашого ка-

бінету линули українські пісні, співаючи 

які, маленькі художники творили свої сві-

тлини…  

   Ірина Войтович, класний 

керівник 4-А класу 
 

 

Гостинці в АТО 

http://novgimnasium.edukit.volyn.ua/informaciya_pro_zaklad/intelekt_ukraini-naukovo-pedagogicnij_proekt/4-a_klas_u_proekti_intelekt_ukraini/


      

"Кришталь моєї мови дорогої" Вітаємо переможців! 

 7 листопада відбулася мовознавча гра «Кришталь моєї мови дорогої» між команда-

ми 6-х та 7-х класів, приурочена Дню української мови та писемності, яку провів Мико-

ла Степанюк. Найерудованішою та суперкреативною виявилася команда 6-А класу у 

складі Попкової Єлизавети (капітана команди), Шевчук Анастасії, Касьян Оксани, Гай-

невич Маши, Бучака Антонія, Гонтар Евеліни, Лопоши Вікторії, Лютяниці Аніти, Ба-

дзюнь Єлизавети та Приступи Анастасії. 

 Вітаємо переможців! Розділяємо ї х радість!  
Софія Мельничук, учениця 6-А класу 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

http://novgimnasium.edukit.volyn.ua/nasha_gordistj/peredovij_pedagogichnij_dosvid/mikola_stepanyuk-ukrainsjka_literatura/
http://novgimnasium.edukit.volyn.ua/nasha_gordistj/peredovij_pedagogichnij_dosvid/mikola_stepanyuk-ukrainsjka_literatura/


. .

 Із 6 по 10 листопада у початковій школі проходив Тиждень української писемнос-

ті та мови. Розпочався він виставкою малюнків «Мова наша – серце наше» і створен-

ням стінгазети «Подорож країною 

мовознавства». 

Найрізноманітніші заходи тривали 

упродовж цих днів. Це і вікторини, 

історичні круїзи, патріотичні квес-

ти, години мовознавства, інформа-

ційні хвилинки, а також цікаві ран-

кові зустрічі про скарби рідного 

слова. Метою усіх проведених захо-

дів було донести до учнів красу і 

багатство української мови, збага-

тити словниковий запас, виховува-

ти любов до мови і її необхідність у 

нашому житті. 

 Ми – УКРАЇНЦІ! Там, де живе рідна мова, живе і народ. Розмовляймо рідною 

українською мовою! 

 Анастасія Єрьоменко, учениця 11 класу. 

.Краса і багатство української мови 



•День народження гімназії 

 

 7 листопада 2017 року учнівсь-

кий, батьківський та педагогічний 

колективи Нововолинської гімназії 

відзначали 23 – річницю від дня за-

снування закладу. Гімназійна роди-

на поповнилась учнями 5-х класів. 

Серед них – юні науковці, деклама-

тори, художники, спортсмени, спі-

ваки і танцюристи. Традиційно в 

цей день для п’ятикласників відбу-

лася «посвята» в гімназисти, а учні 

11 класу передали їм факел «знань». 

Директор гімназії Людмила Шиян привітала всіх присутніх зі святом, вручи-

ла нагороди школярам за перемогу у мовно-літературних конкурсах, турні-

рах, спортивних змаганнях. Окрасою заходу стали виступи учасників зразко-

вого танцювального ансамблю «Барвінок» та юних вокалістів. Окрім того, в 

цей день у гімназії відбувся благодійний ярмарок, на якому вдалося отримати 

значну суму - 8437.50 грн. 

 

Світлана Гапонюк, заступник директора з виховної роботи. 



 

Маленькі, найперші, але сходики вгору 
 .Чудовий настрій, море позитивних емоцій, зустріч з казковими героями саме так 

зустрів місяць грудень учнів 1-А класу. І ось великі подвиги маленьких першачків, які 

вони зробили цими днями: неперевершені шедеври ялинок створені власноруч, деко-

рація класної кімнати до новорічних свят , допомога воїнам АТО і наприкінці грудня 

на діток чекали приємні зустрічі і солодкі подарунки від Святого Миколая і дідуся Мо-

роза.  
 

Катерина Супчан, учениця 10 класу. 
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