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Знайомтесь! 
Нові вчителі

Подорожуйте 
разом з нами, 
подорожуйте 
краще за нас!

Президенські 
перегони



Ну ось, любі наші  учні гімназії, 
і розпочався навчальний рік. Яким 
він буде для всіх нас? Впевнена що 
цікавим та результативним, зі знаком 
«плюс», бо інакше неможливо !! 

Отож: - Що ж новенького у 
навчально-виховному  процесі,- 
запитаєте ви? 

Відповідаю: - Багато чого!  По-
перше,  до  початкової  ланки  зарахова-
но  48 маленьких першачків,  які дуже  
бажають навчатись і мають  безліч за-
питань. А отже,  кількість учнів у 
закладі вже 450! Та це ще не все! По-
друге, оскільки наш заклад другий рік 
є освітнім округом,  до нас приїздять 
навчатися учні 9-11 класів з прилеглих 
сільських шкіл; с.Копані (10-11 кл.) - 
10 учнів, В.Кардашинки (9-11 кл.)-15 
учнів, с. Кардашинки (9кл)-11 учнів 
та М. Кардашинки (9клас)-10 учнів.  
Діти отримують поглиблено знання 
в допрофільних та профільних гру-
пах разом з вами, шановні  9-11 кла-
си.  Групи 9-х класів складаються з 
філологічного, фізико-математичного, 
хіміко-біологічного, історичного та 
спортивного допрофільного навчан-

ня. Групи 10-х класів скла-

дають з біолого-хімічного, матема-
тичного профілю,  історичного та 
спортивного. І нарешті, наші випуск-
ники закладу -11 класи, на яких чекає 
здача ДПА з профільних предметів та 
ЗНО з 27 по 31 травня, навчаються у  
таких  профільних підгрупах; 11-А – 
історичній та біолого –хімічній, 11-Б 
спортивній. А викладають  в освітньому 
окрузі, справжні майстри своєї справи, 
вчителі 1-ї та вищої категорії, які докла-
дають максимум зусиль щоб навчатись 
було не тільки корисно, але й цікаво: 
Малюк Н.Г., Лобастова І.М., Горбен-
ко І.Ф., Шульга С.В., Багненко С.В., 
,Тетерюк Л.І., Такун Н.Б., Іванова Т.Ф., 
Настасієнко А.М., ВасильєвС.М.

Отож вперед , до «граніту знань»!
- А коли ж канікули?, -запитаєте 

ви.
- Вже зовсім скоро! 

Осінні- з 29.10.-04.11,
зимові-з 29.12-13.01,
весняні-з 25.03-31.03.

Тож встигайте навчатись та от-
римувати високі бали. Успіху вам, 
шановні, та великого багажу знань!

З повагою 
 Тетяна Іванівна

 Тригуб

Шановні вчителі! 
Редакційна колегія «Гімназійного передзвону» щиро вітає 

вас із Днем працівника освіти! Зичимо міцного здоров’я вам і вашим 
сім’ям, залізного терпіння, яскравих буднів! Нехай кожен робочий день 
приносить тільки позитивні емоції і ширить бажання працювати, а учні 
хай радують своїми успіхами та повагою. 

Шановні колеги!
Сьогодні ваше свя-

то. Свято скром-
них, але достой-
них людей, свято 
добра, мудрості 
та любові. 

Знаю, що ко-
жен, хто обирає 
п е д а г о г і ч н и й 
фах, бере на себе 
відповідальність 
за тих, кого вчить 

і виховує, разом з тим відповідає 
за самого себе, свою професійну 
підготовку, своє право носити таке 
високе й почесне звання. 

В умовах суперечливого сьо-

годення все це здається непро-
сто. Та радує те, що свій обов’язок 
ви виконуєте гідно, завжди були і 
залишаєтесь головним світочем у 
всебічному житті дитини, даруючи 
їй тепло свого серця, скарби своїх 
знань. Я завжди вдячна вам за не-
похитну віру у кожного учня, за 
ваше розуміння, підтримку і за ча-
стинку душі, подаровану дітям.  

Бажаю вам, дорогі вчителі, 
відчуття повноти й неповторності 
життя, здоров’я, невичерпних 
творчих сил, натхнення, щастя й 
людської шани. Нехай у всіх ва-
ших починаннях буде супутником 
успіх! 

Директор гімназії 
Ірина Миколаївна 

Лобастова



3

Поетичний вернісаж 
Наші вчителі 

Наші вчителі найкращі, 
Бо вони навчають нас 
Розуму і віри в щастя, 

Бо вони в нас суперклас. 
Вони вчили нас з тих пір, 
Як прийшли ми в школу. 
І навчили весь наш клас

 Не робити злого. 
За сумлінну працю вдячні щиро 

всім,  
І прийміть в дарунок наш низь-

кий уклін.
За добро і розуміння, за 
безмежнеє терпіння 
Зичим гарних перемін! 

Відкривайте в дітях нові вміння!  
Учениця 6-А класу 

Прозоровська Олександра 

***
Лунає гучний і жвавий дзвінок, 
Скликає скоріше усіх на урок. 
Сьогодні усе таке бездоганне, 

Бо День вчителів – свято незви-
чайне!!! 

Учні спокійно за парти сідають. 
З усмішкою, тамуючи подих, че-

кають. 
І ось вони вже вас зі святом 

вітають! 
Любі, найкращі, дорожчі на світі, 

Ми вам бажаємо не хворіти, 
Щоб були здорові ваші діти, 

Щоб щастя і злагода панували в 
домі.

Хай буде кожен день, як веселка 
в долонях: 

Іскриться, в’ється, грайливо 
сміється! 

Нехай кожна квітка вам 
усміхнеться! 

Це ви нас усьому-усьому навчи-
ли. 

Це ви наші крики та шуми 
терпіли. 

Це ви прощали нас за усе, 
Нехай же це свято вам щастя 

несе!!! 
Учениця 8-А класу

Алєксєєва Маргарита



Як тільки продзвенів останній дзвоник, 
у свідомості кожного школяра з’явилось 
розуміння того, що можна не вилазити з 
ліжка до другої години дня, досхочу ди-
витися телевізор та грати в комп’ютерні 
ігри. Але моя вам порада: не марнуйте час. 
Літо занадто швидкоплинне аби займати-
ся такими дрібницями. Надайте перевагу 
активним видам відпочинку. Це може бути 
плавання, баскетбол, волейбол, їзда на 
велосипеді та багато інших цікавих речей. 
А любителям екстримального відпочинку 
варто спробувати туристичний похід. 
Наприклад, Кримськими горами. Саме 
цим займалася туристична група станції 

туристів, до якої 
входять учні 
нашої гімназії. 
Про вражен-
ня цієї пригоди 
нам розповіла 
учениця 10-А 
класу Форощук 
Катерина.

- С к а -
жи, чому тебе 
з а ц і к а в и л а 
пропозиція ви-
рушити у цей 

похід? 
-По-перше, я хотіла випробувати себе 

на витривалість, а по-друге,  можливість 
провести тиждень в горах віч-на-віч з 
природою трапляється не часто, тому я з 
радістю приєдналася до туристичної гру-
пи. 

-Розкажи, будь ласка, як проходила 
ваша подорож? 

-Це був похід ІІІ-го ступеня складності. 
До Криму ми вирушили під керівництвом 

тренерів зі станції туристів: Лю-

договського В.Г. та Бублика В.С. Старту-
вала група з села Перевального. Першими 
вершинами, які ми підкорили, стали кур-
ган Слави та Довгоруківська Яйла. Пер-
ша ніч для нас минала в каньйоні річки 
Бурульча. Наступного дня ми подолали 
гірський хребет Яман-Таш і зупинилися на 
станції Східний Су-Ат. найтяжчим випро-
буванням за весь період походу був підйом 
крутими схилами до вершини гори Кара-
Тау, що має висоту 1220 метрів над рівнем 

моря. Та наші зусилля були виправдані. 
Знаходячись там, ми хапали руками хмари 
та сонячні промені, які на такій висоті зда-
ються зітканими з тонкого полотна. По-
годьтеся, що на землі про це можна тільки 
мріяти. Спуск був не лише виснажливим, 
оскільки кожен крок мав бути виваже-
ним та чітким аби не впасти та не скоти-
тися до самого підніжжя. Наступного дня 
ми спустилися до печери Терпі-Ко-Ба. це 
надзвичайний витвір природи. Стіни наче 
відшліфовані умілими руками до блиску. А 
насправді це чарівна дія води, вітру та сон-
ця. Наступними пунктами нашого марш-
руту стали водопад Джур-Джур, станція 
Н и ж н я 
Д ж у р -
ла, гора 

Південна Демерджи та вершина Хай-Кая. 
З цієї гори видно море, місто Алушту, гору 
Аю-Даг та надзвичайні озера сусідніх гір. 
Останньою точкою на карті нашого похо-
ду став Ангарський перевал. 

-Похід – дуже важлива справа, де всі 
один за одного відповідають. Отже, має 
бути щось, що змушує всіх членів коман-
ди бути єдиним злагодженим колективом?

-Так. Найбільше нас об’єднувало во-

гнище, де ми зігрівалися прохолодними 
вечорами. А ще… банка згущеного моло-
ка. Це чи не єдина річ, що здатна зібрати 
20 абсолютно чужих людей в дружньому 
колі. 

-Які твої загальні враження від похо-
ду? 

-Я задоволена. Всього похід тривав 5 
днів. За цей час ми пройшли близько 85-
ти кілометрів. А це непоганий результат, 
враховуючи двадцятикілограмовий рюк-
зак за спиною. 

-Катю, дуже дякую тобі за таку захо-
плюючу розповідь. 

А чи зацікавила ця інформація вас, 
дорогі читачі? Якщо так, то приєднуйтесь. 
Тренуйтесь, вчіться і гайда в похід! =)

Запорожець Тетяна 10-А клас

РУБРИКА 

Мандруємо стеж-

ками УкраїниОтак-от просто за-

кохатися у гори, а 

потім все життя лю-

бити їх…
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Для кожного учня час, коли 
приходить літо є дуже радісним, 
адже саме тоді ми маємо купу 
вільного часу. Я також люблю цю 
пору року.

Це літо було надзвичайно на-
сиченим для мене, адже я побу-
вала в багатьох гарних та цікавих 
місцях. Всі поїздки були класни-
ми, але найбільше мені сподоба-
лося за кордоном. Так я відвідала 
такі міста, як Відень, Прага, Па-
риж, Дрезден та Братислава. Ці 
країни справили на мене незабутнє 
враження. Поїздка розпочала-
ся з Відня – столиці Австрії. Я 
дізналася багато нового про це 
місто з цікавої екскурсії, побачи-
ла безліч пам’яток, гарних місць 
та пейзажів. Також мені сподоба-
лося в Празі – столиці Чехії. На 
довго запам’ятались його вузенькі 
вулички, дороги, величезний го-
динник, який дзвенить кожну го-
дину та фігурки, які знаходяться 
біля нього, починають рухатися. 
Значна частина будівель та споруд 
центральних історичних районів 
Праги — справжні витвори 
архітектурного мистецтва. Мені 
дуже сподобався Карлів міст, про-
стягнений через річку Влтаву. З 
нього бачиш пейзажі неземної кра-
си. Але найбільше мені сподоба-
лося в Парижі – столиці Франції. Я 
давно мріяла там побувати. Як там 
тільки гарно! Ніколи не забуду Ей-
фелеву вежу, Лувр, Тріумфальну 
арку. Це все настільки гарно, що 
неможливо відвести очей! Особли-
во мені сподобалася прогулянка по 
нічному Парижу. Виблискуюча Ей-
фелева вежа, освітлені вулички... 
Далі я потрапила у Дрезден, місто 
в Німеччині. Там теж було чудо-
во. Найбільше мені запам’ятався 
Дрезденський Цвінґер – історичне 
місце, комплекс з чотирьох будов. 
Тут розташовані різні музеї, серед 
яких найзнаменитіша Дрезденська 
картинна галерея. І останнім містом, 
в яке я потрапила, було Братислава – 
столиця Словаччини. У цьому місті є 
купа театрів, храмів, замків, палаців, 
музеїв та ін. Там також дуже гарно!

Мені надзвичайно сподобались 
всі ці міста. Шкода, що ця поїздка 
закінчилася. Я дуже хочу побува-
ти там знову. Літо теж підійшло до 
кінця. Я ніколи його не забуду… Це 
було найкраще літо за все моє жит-
тя!

Демєнтєєва Влада

Тур «Європа на колесах»
Цього літа на мене чекали незабутні 

подорожі та пригоди. Очікуючи літні канікули, 
навіть не здогадувалась, що вони будуть 
настільки насиченими та різноманітними. 
Отже, я відправилась  у пізнавальний євро-тур  
«Європа на колесах». 

Але перш ніж дізнаватися про історію 
Європи, потрібно знати свою. Саме тому я 
відвідала чудове  українське  місто – Львів. 
Мала нагоду прогулятись, оглянула  велику 
кількість гарних споруд та пам’яток.

Я побачила  неперевер-
шену  архітектуру  Чехії. Там 
панує шляхетна атмосфера 
середньовіччя. Іноді мені зда-
валося, що прогулюючись ву-
личками Праги, я зустріну 
карету з лицарем і придвор-
ною дамою у шикарній сукні.  
У Празі панує вишуканість. 
При нагоді, раджу: відвідайте 
Чехію. Це неймовірно!       

Австрія не менше зачару-
вала своєю красою.  Парк імені 
Моцарта , у якому налічується 
більше 500 видів троянд,  рату-
ша та загалом Відень справи-
ли на мене незабутні вражен-
ня. Того дня йшов дощ, але  я 
раділа, уявляючи, що місто 
вмивається до нашого приїзду,  
аби бути чистим і свіжим. 
У Відні я поспілкувалася  з 
дуже цікавими та приємними 
австрійцями за чашечкою чаю. Отримала величезне задоволення від 
візиту до  цієї країни.

Німеччина мене дуже вразила. Як вміло німці розвиваються, йду-
чи вперед за сучасними технологіями і водночас приділяють дуже 
багато уваги своїй культурній та історичній спадщині. У німецькому 
містечку Дрездені я відчувала себе дуже комфортно та затишно. 
Цікаво, що в цій державі, реконструюючи будівлі, не втрачають 
жодної деталі, аби донести до  нас первинну красу.

Далі ми вирушили до Франції. І ось, нарешті, -  Париж! Місто 
романтики та кохання зустріло нас відносно сонячно та привітно. 
Собор  Паризької  богоматері – дуже гарна споруда. Лувр – один з 

довгоочікуваних місць. У ньому я побачила найвідомішу картину світу – «Джоконду». І 
сама переконалася, що все ж таки Леонардо да Вінчі вклав якусь загадку, малюючи  Мону 
Лізу. Звичайно, Ейфелева вежа  найбільше зачарувала мене. Неперевершені відчуття, коли 
нещодавно ти милувався Парижем з картинки, а зараз бачиш все це на власні очі. Не мож-
ливо забути Паризький Діснейленд. 

Я весь день провела у цій казці. Там панує чаруюча атмосфера адреналіну та екстриму. 
Враження та відчуття після атракціонів – незабутні!

Словаччина компактна держава. У Братиславі 
дуже багато архітектурних пам’яток.  Все знайоме 
та привітне. Незважаючи на те, що держава молода, 
Словаччина стрімко крокує вперед.

Рідна  Херсонщина тепло зустріла сонячною по-
годою та безхмарним небом. Подорож назавжди за-
лишиться у мене в пам’яті. Сподіваюсь ще не раз по-
бачити таку неймовірну красу! 

Учениця 7 – А класу
Людоговська Карина

РУБРИКА 

Мандруємо стеж-

ками України
Відкриваємо 

Європу 



Складні переміни…
Цього року я перейшов до середньої 

школи, але я дуже сумую за першою вчи-
телькою Оксаною Анатолівною. У мене 
з’явилися нові друзі та вчителі, яких я 
раніше не знав. 

Я дуже люблю уроки математики та 
української мови. Але разом із тим мені 
дуже сумно навчатися у 5 класі, бо май-
же всі мої друзі з молодшої школи пере-
йшли до паралельного класу. 

Учень 5 – Б класу Рокитинець В.

Ми стали учнями середньої шко-
ли, вже не початкової, як було раніше. 
У п’ятому класі в нас нові вчителі, 
різноманітні незнайомі предмети. 
Трішечки складно… 

Але в нас тепер новий класний 
керівник, до якого ми вже потроху 
звикаємо, хоча ще сумуємо за першим 
вчителем… 

Учениця 5-А класу 
Шнирьова Лілія

Найприємніші спогади 
Початок п’ятого класу виявився для 

нас трішки незвичним. Нові вчителі, 
складні предмети… Іноді трапляється, 
що ми зранку, ідучи на уроки, помил-
ково заходимо в клас, у якому вчилися 
раніше, з першого по четвертий. А тут 
все таке знайоме, навіть рідне: усмішка 
першої вчительки, її привітний погляд, 
наша класна кімната. 

Вже минув місяць з того часу, як 
ми стали п’ятикласниками. Ми завжди 
зі смутком проходимо таким знайомим 
шкільним коридором повз наш клас. 
Іноді так і хочеться поринути кудись й 
опинитися знову у першому класі. Але я 
розумію, що цього вже ніколи не буде… 

учениця 5-А класу 
Дєвятаєва Анастасія 

У нашій гімназії відбулися вибо-
ри президента. Передвиборча кампанія 
стартувала з 3 вересня і проходила дуже 
цікаво. Для голосування було подано 2 
кандидатури: Євтушенко Ірина (учениця 
10-А класу) та Ішханян Рудольф (учень 
11-А класу). 

Кандидати проводили агітацію серед 
учнів і знайомили зі своїми пропозиціями 

щодо покращення умов навчання, забез-
печення учнів відпочинком, удоскона-
лення спортивного та естетичного ви-
ховання. Серед основних пропозицій 
були такі: започаткувати у навчальному 
закладі олімпійські ігри, брейн-ринги, 
фестивалі, облаштувати гімназію лав-
ками та шафами для особистих речей 
учнів тощо. Слід зазначити, що шкільна 

громада була зацікавлена такими ново-
введеннями. 

14 вересня відбулося голосуван-
ня. Всього взяло участь у виборах 230 
учнів. 

За результатами голосування обрано 
на пост президента гімназії Євтушенко 
Ірину, яка набрала 118 голосів виборців.  

Безперечно, президентство- це дуже 
відповідальна справа, але ми впевнені, 
що Ірина гідно впорається з нею. 
Бажаємо їй успіху! 

Кошикар І.Ю.
педагог-організатор 

Я, Євтушенко 
Ірина, президент 

Голопристанської 
гімназії хочу под-

якувати тим хто 
підтримав мою канди-
датуру на голосуванні 

виборів президента 
гімназії.

Буду намагати-
ся виправдати вашу довіру. Обіцяю на-
полегливо втілювати в життя свою пе-
редвиборчу програму, бути завжди 
вірною школі, справедливо відстоювати 
інтереси школярів, постійно піклуватися 
про збереження шкільних традицій, при-
множувати добру славу школи! 

Я буду доброю, чуйною, уважною 
до кожного учня, з повагою ставитись 
до вчителів, берегти атмосферу довіри і 
взаєморозуміння в школі!

Бажаю вам успіхів у навчанні. 

18 вересня 2012 р. у 6-а класі 
відбулися вибори командира класу. У 
них брали участь: Гей Антон, Малаш-
ков Назар, Кротко Дарина, Томилка 
Олена. 

Усі кандидати були гідні цієї по-
сади. І пропонували свої пропозиції. 
Вони казали, що будуть виконува-
ти свої обов’язки відмінно, швидко, 
охайно і в класі буде рівноправство. 
І врешті-решт переможця визначили. 
Ним став Гей Антон. Ми всі привітали 
його і побажали йому успіху. Антон 
обрав собі віце-призедента. Нею ста-
ла Малашкова  Дар’я. Переможець 
був вдячний усім. Він швидко при-
ступив до своїх обов’язків, бо вже не 
перший раз Антон стає переможцем.

Кореспондентська служба
 6-а класу.

ЯК ВИЯВИЛОСЬ, ДОРОСЛІШАТИ 
ЗОВСІМ НЕ ХОЧЕТЬСЯ...

НОВИНИ «ЗА ФАКТОМ»

ОБИРАЛИ І ОБРАЛИ!

ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ПЕРЕГО-
НИ ЗАХОПИЛИ 6-А
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08 вересня 2012 року в спортивній 
залі ДЮСШ м. Каховка відбувся 
відкритий турнір з баскетболу серед 
дівчат. Змагання проводилися з ме-
тою підготовки команд до першості в 
області, розвитку та популяризації ба-
скетболу серед школярів.

Для участі було запрошено коман-
ди Нової Каховки, Каховки, Чаплинки, 
Верхнього Рогачика, Генічеська, Голої 
Пристані. 

Склад команд турніру нагадував 
торічнуфінальну частину змагань за 
першість в області, адже всі команди-
учасниці входять до списку шести кра-
щих на обласному рівні.

Приємно, що запрошення на 
цей турнір отримала і команда Голої 
Пристані. Наша збірна, у складі уче-

ниць Голопристанської гімназії Со-
зник В., Бєляєвої І., Безеди В., Шкуро-
пат В., Цой А., Ковальчук Ю. та учениць 
інших шкіл міста Корогвик М., Кузіної 
К., Медведєвої А., Макрашвілі А.( Го-
лопристанська ЗОШ № 1), Кушнир М. 
(Голопристанська ЗОШ №3), прояви-
ла бійцівський характер, жагу до пере-
моги, технічну й тактичну підготовку та 
заслужено здобула ІІ місце.

На шляху до фіналу команда Голої 
Пристані випередила таких гідних 
суперників, як команди Каховки ( 22:12) 
та Н. Каховки ( 30: 2), проте у фіналі 
-  поступилася  в запеклій боротьбі  ( 
42: 34) чемпіонам України за версією 
ВЮБЛ команді В.Рогачика.    

Голопристанська міська федерація 
баскетболу «Чемпіон», гравці команди 

та їх батьки висловлюють щиру подяку 
заступнику Голопристанської районної 
ради Басарабу І.К. за особистий вне-
сок у підготовку та підтримку коман-
ди міста під час організації та виїзду на 
змагання.

Вітаємо нашу збірну із заслуженою 
перемогою і бажаємо нових спортивних 
досягнень !

Президент Голопристанської 
міської федерації баскетболу 

«Чемпіон» Настасієнко А.М.

20-22 липня в м. Генічеськ 
Херсонської області відбувся щорічний 
баскетбольний турнір : відкритий Ку-
бок Генічеського району «Азовська хви-
ля  - 2012 « серед дівчат та юнаків різних 
вікових груп. Змагання проходили у 
фізкультурно-оздоровчому комплексі  
на базі ДЮСШ м. Генічеськ.

Змагання проходили впродовж 
трьох днів. Серед учасників були ко-
манди з різних міст та областей України 
:  м. Нова Каховка, Каховка,  Генічеськ 
та Гола Пристань  (призери Херсонської 
області) , м. Красногвардійськ (Крим). 

Наше місто на цих змаганнях пред-
ставляли команди федерації баскетбо-
лу «Чемпіон» (дівчата 1996-1997 року 
народження: Безеда Вікторія, Бєляєва 
Ірина, Дементеєва Вікторія, Шкуропат 
Валерія, Гончаренко Вікторія (учениці 
Голопристанської гімназії ), Корогвік 
Майя, Каплун Вікторія (Голопри-

станська ЗОШ №1), Білик Валерія, 
Родіонова Тетяна (Голопристанська 
ЗОШ №3) ; 1999 – 2000 року народ-
ження: Кушнір Марія (Голопристанська 
ЗОШ №3) , Медведєва Анастасія, Васи-
ленко Анастасія, Кузіна Катерина ( Го-
лопристанська ЗОШ №1), Багач Лідія 
(Голопристанська гімназія ) та хлопці 
1994 – 1995 року народження). 

Треба зазначити, що, під 

керівництвом тренерів Настасієнка А.М. 
та Пешкова В.В., молода та оновлена ба-
скетбольна команда дівчат (переважно 
учениці 8-9 класів та 5-6 класів міських 
шкіл) продемонструвала блискучі на-
вички та здатність конкурувати із доволі 
сильними суперниками.

Наші дівчата та хлопці гідно ви-
ступили на цих змаганнях, показали 
силу характеру справжніх спортсменів, 
колективізм, чим заслужили опле-
ски глядачів та фахівців з баскетболу і 
посіли почесне ІІ місце в обох вікових 

категоріях. Збірна команда юнаків вибо-
рола  ІІІ місце у цьому турнірі , незважа-
ючи на те, що рівень команд-учасників 
змагань був дуже високим. Маємо надію, 
що набутий досвід стане у нагоді нашим 
юним спортсменам у майбутньому.

Голопристанська міська федерація 
баскетболу «Чемпіон», гравці коман-
ди та їх батьки висловлюють щиру под-
яку народному депутату України від 
КПУ Самойлик К.С. за особистий вне-
сок у підготовці та підтримці коман-
ди м. Гола Пристань під час організації, 
виїзду та перебування команди на зма-
ганнях у м. Генічеськ, заступнику го-
лови районної ради Басарабу І.К., при-
ватному підприємцю Удалову В.В., 
відділу освіти Голопристанської  РДА за 
фінансову підтримку наших команд на 
змаганнях. 

Учні не тільки стали призерами 
баскетбольного турніру, а й отрима-
ли багато позитивних емоцій під час 
перебування на Арабатській стрілці 
Азовського моря та відвідування зоо-
парку у заповіднику Асканія Нова. 

Щиро вітаємо команди із заслуже-
ною перемогою і бажаємо наполегливих 
тренувань, гідних суперників та нових 
призових місць!

Президент Голопристанської 
міської федерації баскетболу 

Гола Пристань-Генічеськ.

Баскетбольний зв'язок.

Радіймо перемозі!!!

Гола Пристань-приз ер облас-
них змагань у м.Каховка



За достовірність 
інформації та 
помилки несе 

відповідальність ав-
тор статті :)

Знайомтесь! НовІ ВЧИТЕЛІ.

Троценко Олександр Володимирович – 
вчитель іноземної мови. 

Полюбляю подорожувати. Десять років 
прожив у республіці Ірландія та ще рік - у 

Чехії. Настав час Голої Пристані… 

Орлов Володимир Сергійович – вчи-
тель фізичної культури та трудового 

навчання. 
Надаю перевагу активному відпочинку 

та із задоволенням беру участь в 
інтелектуальних іграх. Люблю свою робо-

ту, та ще планую вступити до лав Збройних 
сил України. 

Фігаль Яна Володимирывна - вчитель 
малювання. 

Захоплення усього мого життя – це ма-
лювання, особливо подобається живопис. 

Прагну вчити цьому ремеслу інших людей, 
тому обрала таку професію. Хоча вчителем 

бути нелегко, але дуже цікаво! 

Панько Алєся Вікторівна – вчитель 
української мови та літератури. 

З дитинства мріяла стати вчите-
лем, але згодом виникло бажання опа-

нувати професію журналіста. Мрії 
здійснюються! Щаслива, що маю 

можливість реалізувати в гімназії обидві 
спеціальності. 

Арнаут Тетяна Миколаївна – вчи-
тель історії. 

Моє захоплення – книги. Завжди 
прагнула зазирнути в минуле, тому  по-
любляю читати літературу історичного 
змісту. Та не менше задоволення отри-
мую від роботи з дітьми, бо вони теж 

цікавляться тим, що було до нас.
Кошикар Ірина Юріївна – педагог-

організатор. 
Мені подобається працювати з 

дітьми. Дуже полюбляю тварин, особли-
во піклуватися про них і створювати їм 
безпечні умови для життя. Цікавлюся 

медициною, а саме: діагностикою захво-
рювань, здоровим і збалансованим хар-
чуванням. Маю зацікавленість у сфері 

генетичних досліджень. 
Віниченко Олена Григорівна – 

педагог-організатор. 
Робота з дітьми полонила мою 

душу, але знаходжу час і для улюбленої 
справи – в’язання. Це допомагає 
мені відволіктися від щоденної 

заклопотаності. Хорошим способом про-
ведення вільного часу вважаю читання 

книг, яке не тільки дозволяє відпочити, а 
ще й отримати естетичну насолоду.

Боброва Оксана Олександрівна – 
вчитель іноземної мови. 

Моє захоплення – плавання. Над-
звичайно люблю цей вид спорту. 

Невід’ємним покликом душі, як вияви-
лося, стала робота з дітьми. У вільний 
від роботи та заняттями спортом час я 
віддаю перевагу хорошим книгам «для 
душі», які мають повчальний зміст, але 

не містять жорстокості.

Наша адреса:
75602, м. Гола Пристань,

вул. Ларіонова, 132

тел. :7-85-34

Gimnaz@ua.fm
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