
Саме під таким гаслом 
проходить зима 2011 у 
нашій школі. Хіба це не 
чудово, прогулятися по 
шкільному подвір’ї, нам, 
старшокласникам, коли 
зверху сиплеться мерехт-
ливий, легкий, як пір’їна, 
сніжок. 

Ми, наче потрапляємо у ро-
мантичну, казкову подорож, хоч 
на хвильку – другу, розуміємо, 
що всередині нас прокидається 
дитяча наївність… Ми, як 
навіжені, бігаємо зі сніжками, 
обкидаючи один одного; лягаю-
чи на сніг, робимо «янголятків» 
та просто радіємо життю, 
ловлячи пухкенькі сніжинки 

Сніг іде - дитинство 
прокидається

своїми руками.  
А відчути на повну усі при-

нади зими нам допомагають 
наші вчителі фізичної культу-
ри – Олександр Геннадійович 
Терещенко та Микола Ми-
колайович Кулішов. Саме 
вони і намагаються повернути 
любов до лижного спорту, 
його престиж, щоб діти мен-
ше сиділи біля телевізорів та 
комп’ютерів, а більше бували 
на свіжому повітрі. Хоча деякі 
з нас перший раз в житті стали 
на лижі, але завдяки завзятому 
характеру наших вчителів ми 
відчули себе справжнісінькими 
лижниками! Звичайно, було 
багато граціозних падінь, але 

це лише підбурювало нас до 
кращих результатів та просто 
веселих змагань. Гадаю, що 
саме ця зима залишиться у 
нашій пам’яті надовго, бо таких 
життєрадісних моментів та 
емоцій ми давно не відчували! 

Не обійшлося і без жертв: 
то репнули штани, то порва-
лися чоботи. Але це не змогло 
затьмарити відчуття радості, 
ентузіазму та спортивного 
азарту. 

Ах, зимушка – зима!
    
  Ловила ротом сніжинки 
        Аліна ГОЛУБЕНКО

У минулому номері нашої 
газети ми розповіли вам 
про учнів, що стали ре-
кордсменами за участю в 
районних олімпіадах. А 
ось за рекордсменів за 
кількістю призових місць 
обіцяли ознайомити у на-
ступному номері. Обіцяли  
- виконуємо, щоб ви не 
думали, що наші слова – це 
обіцянки – цяцянки. 

Ось п’ятірка лідерів: І 
місце зайняла учениця 11 
класу Марина Тирінова 
(чотири І місця, три ІІ). 
Молодець! Так тримати! 
Удачі при здачі ЗНО. ІІ місце 
посіла учениця 10 класу Яна 
Тераніс (три І місця, одне ІІ, 
одне  ІІІ); ІІІ місце учениця 
9 класу Аліна Голубенко 
(два І, одне  ІІ, одне  ІІІ); ІV 
місце розділило відразу троє 
учнів! Двоє учнів 11 класу 
– Ірина Курцевич ( одне І, 
два ІІ), Артем Кузьменко 
(одне І, два ІІ) та не відстає 
і наймолодший серед усіх 
учасників – це Сергій Че-
редниченко ( одне І, два ІІ).А 
п’ятірку лідерів завершує 
учениця 8 класу Анжеліка 
Мельникова, у дівчинки три  
ІІІ місця.

Ми – молодці! Показали 
клас! І у районі, гадаю, наша 
школа увійшла у трійку 
лідерів. Тридцять призових 
місць – це Вам не жарт.

  
Цікавилася 

Аліна ГОЛУБЕНКО 

А вам 
слабо?

Н о в и н и 
одним рядком

1. Заняття в молодших 
класах припинені на 
тиждень, через введення 
карантину. Заздріть стар-
шо- класники!!! Як тихо 
стало в школі, не рахуючи 
визгів 9 класу.  

2. У школі підключили 
«високошвидкісний» 
інтернет. Тепер учні-
старшокласники «зави-
сають vkontakte».

№4,
січень
2011 року

ШКІЛЬНА ГАЗЕТА
Золотоколодязянської ЗОШ І-ІІІ ступенів



     «Бегемот»                      2011         Випуск №4                       с.2Січень

Наша адреса: 85018 вул. 
Шкільна, 6, с. Золотий 
Колодязь,
Добропільський район 
Донецька область

Редактор –
 Аліна Голубенко

Журналіст – Яна ТерАніс
Фотографи – 

Аліна Голубенко,
Яна ТерАніс

Верстальщик –
 Яна ТерАніс

Тел.  редакції – 97-2-74
Тираж 15 екземплярів
Відпечатано у пресцентрі
Золотоколодязянської ЗОШ

Зони діяльності волонтерсь-
кого руху: допомога у веденні 
го сподарства ветеранам 
Великої Вітчизняної війни, 
самотнім людям похилого 
віку. Традиційні щорічні захо-
ди із запрошенням ветеранів 
до дня визволення Донбасу, 
до Дня Захисника Вітчизни, 
Дня Перемоги з творчими 
програмами та подарунками, 
акція «Пам'ять» (догляд за 
братськими могилами), акція 
«Від серця до серця» (збір 
коштів та гуманітарна допо-
мога дітям, які знаходяться 
в скрутному становищі та 
потребують допомоги), збір 
коштів для Червоного Хре-
ста.

Посильну допомогу вете-
ранам Великої Вітчизняної 
війни, самотнім людям по-
хилого віку, вдовам (Кокошко 
Олександрі Іванівні, Кова-
ленку Олександру Івановичу, 
Билині Ніні Степанівні, 
Наукліс Галині Петрівні, Ко-

Розвиток волонтерської руху у нашій школі набуває 
дедалі більшого значення. Усе більше і більше учнів школи 
залучається до волонтерської діяльності. Наш рух працює 
під девізом: «Рука допомоги зігріє серця. Нехай милосердю 
не буде кінця!» валь Вірі Василівні) надають 

учні – волонтери – 9 класу. 
Найактивніші з них – Тетяна 
Ковба, Ганна Бєлєвич,  Павло 
Мундяк, Дмитро Переверзєв, 
Ірина Квітка, Юлія Голобо-
родько. А Мокрому Віктору 
Федоровичу учні восьмого 
класу допомагають завжди 
разом.

2011 рік оголошено ро-
ком волонтерського руху. 
Запрошуємо взяти участь 
у конкурсі на найкращу 
назву для волонтерського 
об’єднання нашої школи. 
Заявки приймаються  до 
учнівської кімнати до 20.02.11 
р.

Закликаємо всіх не бути 
байдужими до чужого горя, 
з розумінням ставитися до 
проблем самотньої людини, 
інших соціально незахище-
них громадян. 

Заступник директора 
 з виховної  роботи
Ірина Степанівна 

          ЛЯМЕНТОВСЬКА
                                                                                

РУКА 
ДОПОМОГИ

На початку січня, саме на 
Різдво Христове, робітники 
сільської ради порадували 
жителів села захоплюючою 
казкою «Морозко». До Будинку 
культури прийшли подивитися 
на це дійство всі: від старого 
до малого. Жвава музика, яка 
лунала на все село, допомагала 
зігрітися у танку. А ось коли 
актори вийшли на так звану 
сцену, глядачі не відволікалися 
ні на хвилину. Казкову атмосфе-
ру доповнювала чудова зимова 
погода. Хотілося б відзначити 
самого відважного актора, який 
виконував роль коня. На його 
плечі впав найважчий тягар: він, 
схопившись руками й зубами за 
мотузку, возив на санчатах інших 
героїв казки. Тепер я впевнена 
на сто відсотків, що жителі мого 
села дійсно талановиті!

Хотілося б, щоб таких свят було більше, адже так приємно, 
коли все село, наче одна родина, радіє та веселиться.

Заглядала коню в зуби                
Яна ТЕРАНІС

ВІДМОРОЗИЛИСЬ

А в столиці мешкали у 
Національному еколого-
натуралістичному центрі, 
туди з’їхались діти майже з 
усієї України. Приємно вра-
зила неймо- вірна краса на 
території центру: екзотичні 
дерева, гарні алейки ... Я і не 
уявляла, що в таборі юних 
натуралістів буде так цікаво. 
Кожен день ми відвідували 
гуртки та створювали різні ви-
роби з природних матеріалів. 
Найбільше мені сподоба-
лось ліпити з соленого тіста, 
а наш учитель  - Валенти-
на Миколаївна так вправно 
справлялася з ним, що в її 
руках за декілька хвилин ожи-
вали різні тваринки: зайчики, 
котики ... Окрім гуртків, ми 
ще й зустрічалися з дуже 
цікавими людьми: з кінологом, 
з директором НЕНЦу. Я була в 
захваті від зустрічі з Валерієм 
Пугачем – доктором фізико-
математичних наук. Валерій 
не тільки дуже розумна, а 
й неймовірно цікава и до-
бра людина. Він так доступ-
но розповів нам про ядерну 
фізику, про відкриття в цій 
галузі та про те, як він разом з 
іншими членами CERN ство-
рював Адронний Колайдер. 

За такий короткий час,     

Ñòîëè÷íі 
êàíіêóëè

У січні я та мої подруги: Марина Тирінова та Анжела 
Мельникова - відвідали найпрекрасніше місто нашої 
країни – Київ. Поїхали ми туди від Добропільського 
еколого-натуралістичного центру. 

усього п’ять днів, ми встигли 
побувати і в Дельфінарії, і 
в Планетарії, театрі імені І. 
Франка та у театрі опере-
ти, Будинку художника, на 
майдані Незалежності та 
на Андріївському узвозі, в 
Михайлівському золотовер-
хому соборі, ще в Києво-
Печерській Лаврі  та на 
Софійській площі. Я просто 
закохана в це чудове місто: 
у його прекрасні краєвиди, в 
теплу атмосферу та в надзви-
чайно добрих людей!!!

Ми знайшли нових друзів 
з різних куточків України. 
Разом з ними гарно прово-
дили час, навіть щедрували 
у нашому гуртожитку, було 
дуже весело!

Під час цієї подорожі нас 
супроводжувала працівниця 
Добропільського еколого-
натуралістичного центру 
Оксана Володимирівна Во-
ронова. З самого початку вона 
створила у нашому малень-
кому колективі дуже добро-
зичливу атмосферу. 

Я просто в захваті від 
подорожі до Києва!!! Хотілося 
б повторити її ще! 

Подорожувала                                                                                                                                          
                           

«Голубой вагон бежит-качается...»

Яна ТЕРАНІС


