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Доброго дня! Мене зва-
ти Юлія, я учениця 6-А 
класу ХЗОШ № 40. Я 
дуже люблю приро-
ду, тварин. Учні нашої 
школи реалізують про-
ект «Стоп-кадр: вуса, 
лапи, хвіст!». У рам-
ках цього важливого 

проекту проводяться 
різноманітні конкурси 
і виставки, присвячені 
чотирилапим дру-
зям. Я брала участь у 
шкільному конкурсі «Не 
ображай мене!» і тому 
хочу представити вірш, 
написаний про мого 

собаку. Я вважаю про-
блему безпритульних 
тварин дуже актуаль-
ною, тому сподіваюсь, 
що кожен згадає свого 
хатнього улюбленця та 
приділить йому належ-
ну увагу або допоможе 
іншим тваринам.

Собака Полкан

Собака Полкан
У дворі живе собака,
Хуліган і забіяка.
Називається Полкан
Захищає він паркан.
До сусіда ходять гості
На сніданок в нього 
кості

Ість він кашу на обід.
Забігай і ти, сусід!
Знає пес команди наші,
Він не з’їсть без цього 
каші!
Може голос подавати,
Може високо стрибати.
Принесе він гілку в 
пащі,

Знайде іграшку у хащах
Любим ми свого собаку 
Хулігана й забіяку.

ХЗОШ №40 Чуйкова Юлія

Тварини
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Закон декоммунизации 
в действии

20 ноября 2015 года 
на сессии Харьковско-
го городского совета 
было принято решение 
о переименовании 173 
улиц, четырех парков и 
сквера, а также станций 
метро согласно Зако-
на о декоммунизации . 
На сегодняшний день в 
Харькове переименова-
но более 60% улиц
         Так, теперь в 
Харькове есть улицы, 
которые носят имена 
актеров Леонида Быко-

ва, Марка Бернеса, Люд-
милы Гурченко, худож-
ника Михаила Врубеля, 
медиков Любови Малой 
и Александра Шали-
мова, ректора Харьков-
ского университета, 
писателя и переводчика 
Петра Гулака-Артемов-
ского, машинострои-
теля Анатолия Под-
горного, Нобелевских 
лауреатов Льва Ландау, 
Семена Кузнеца и мно-
гих других.
         

Что касается Инду-
стриального района, то 
было переименовано 11 
улиц. Во время заседа-
ния о принятии реше-
ния о переименовании 
присутствовали члены 
комиссии и более 200 
жителей района: в боль-
шем количестве пенси-
онеры, которые были 
решительно настроены 
отстаивать свое про-
шлое, и работники 
предприятий района.

Теперь названия наших 
улиц звучат так:
Проспект Фрунзе – про-
спект Индустриальный
Проспект Косиора – 
Александровский  про-
спект (в честь небесного 
покровителя г. Харько-
ва священномученика 
Александра)
Улица Второй Пятилет-
ки – улица Библика (в 
честь первого директо-
ра тракторного завода 

Валентина Васильевича 
Библика, который руко-
водил предприятием в 
течение 27 лет)
Проспект Орджоникид-
зе – проспект  Архитек-
тора Алешина (в честь 
украинского архитек-
тора Павла Федотовича 
Алешина, создателя 
проекта соцгородка 
«Новый Харьков»)
Улица Соколова – улица 
Косарева (в честь Бо-

риса Васильевича Ко-
сарева – художника-ку-
бофутуриста, графика, 
одного из наибольших 
сценографов Украины 
20-х – 40-х годов ХХ 
столетия)
Улица Тухачевского – 
улица Душкина (в честь 
выдающегося архитек-
тора и градостроителя 
Алексея Николаевича 
Душкина). 

ХЗОШ №71

Історія району
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The hen that land the golden 
eggs/Сказка о курице, несу-

щей золотые яйца
Tina was a little chubby 
girl. She belonged to a 
poor family. Though she 
was very poor, yet she 
was very charitable. She 
would give away even her 
bread to anybody who 
needed it. A magician was 
very pleased with her 
goodness. He gave her 
a fat hen. Tina was very 
happy to have the hen. 
She could now get an egg 
every day to eat.
She waited for the next 
day excitedly. Early in 
the morning, she went to 
the hen to get egg. The 
hen had laid an egg. But 
to Tina’s surprise, it was 
not an ordinary egg. It 
was made of gold. Tina 
picked up the egg and 
gave to her mother. She 
was also thrilled at the 
sight of a golden egg. 
They sold the egg to the 
jeweller.
As Tina and her mother 
got enough money for 
the egg, they went to 
the market and bought 
fine clothes and lovely 
shoes for themselves. 
Tina bought cakes and 
chocolates too. Tina 
began to get a golden egg 

from the hen every day. 
When Tina got quite rich, 
she began to behave like 
other rich people. She 
did not help the poor any 
more.
One day, she even 
rebuked a little poor 
boy who asked her for 
a piece of bread. The 
poor boy went away 
weeping. The magician 
was very angry at this 
great change in Tina. He 
thought of setting her 
right.
The next day, when 
Tina went to the hen to 
collect the golden egg, 
she was shocked to find 
two fried eggs in place of 
the golden one.
She lost her temper 
and shouted at the hen, 
«Where is the golden 
egg?»
Seeing Tina angry, 
the hen shouted back, 
«Cluck, cluck!» At this 
Tina took the broom and 
began to beat the hen.
She said, «You bloody 
idiot! What have you 
laid? Is this a golden 
egg? I shall beat you to 
death.» The hen ran for 
its life. But Tina followed 

it and left it half-dead.
Next day, the magician 
came to Tina and said, 
«Why did you beat the 
hen?»
«It laid fried eggs 
instead of a golden egg.»
«It is not its fault. You 
are responsible for this. 
Don’t you know how ill- 
mannered and haughty 
you have become? I will 
take the poor hen back. 
Or, you must change 
yourself.» Tina realized 
her mistake. She said, 
«I’m sorry. No doubt, I 
deserve this punishment. 
I shall remember that 
once I was also a poor 
girl.»
The magician left 
without taking back the 
hen. Tina searched out 
the poor boy whom she 
had rebuked the other 
day. She gave him food 
to eat and new clothes 
to wear. The hen again 
began to lay golden eggs 
and Tina began to help 
the poor.

Іноземна мова
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Однажды бедный кре-
стьянин зашел в свой 
сарай и нашел под ку-
риным насестом золо-
тое яйцо. Его первой 
мыслью было: «Кто-то 
хочет надо мною под-
шутить». Но чтобы дей-
ствовать наверняка, он 
взял яйцо и отнес его 
к ювелиру. Тот про-
верил яйцо и сообщил 
крестьянину: «100-про-
центное золото, чистое 
золото». Крестьянин 
продал яйцо и вернул-
ся домой с большими 
деньгами. Вечером он 

закатил пир горой.
На рассвете встала 
вся семья, чтобы по-
смотреть, не снесла 
ли курица еще одно 
яйцо. Действительно, 
в гнезде снова лежало 
золотое яйцо. С тех пор 
крестьянин каждое утро 
находил такое яйцо. 
Он продавал их и стал 
очень богатым.
Но крестьянин был че-
ловеком жадным. Он 
спрашивал себя, почему 
курица несет только по 
одному яйцу в день. И 
вообще он хотел знать, 

как она это делает, что-
бы производить золо-
тые яйца самому. Он 
все больше гневался. 
Наконец однажды он 
вбежал в сарай и рассек 
курицу садовым ножом 
на две половины. Все, 
что он нашел, были ча-
сти находящегося в ста-
дии зарождения яйца. 
Мораль этой истории: 
не убивай курицу, несу-
щую золотые яйца. 
 

ХЗОШ №75

Іноземна мова
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Мійподаруноктобі,  
друже!

      Так вже склалось, 
що вже кілька років 
поспіль наша школа 
влаштовує благодійні 
акції для підтримки 
воїнів із зони АТО. У 
цьому році Центр во-
лонтерського руху під 
керівництвом учня 11 
класу Толстого Івана 
вирішив провести 
благодійну новорічну 
акцію під назвою «Мій 
подарунок тобі, друже». 
Чимало бажаючих були 
заохочені до участі в 
даному заході.

В ходіакції учні 5-6 
класів писали листи, 
власноруч виготовляли 
сувеніри воїнам АТО. 
Зібрані подарунки були 

передані у районний 
військомат. 

Ми спитали, що 
відчували діти, коли до-
помагали нашим солда-
там? 
- Радість, задоволен-
ня, відчуття власної 
значущості і користі.
- Але головне в тому, 
що ми віддаємо 
частинкусвоєї душі 
іншій людині.
- Здійснюючи добрі 
вчинки, ми розуміємо, 
що світ навколо нас 
змінюється на краще.
- Волонтерство для нас 
- це стиль сучасного-
життя. Це приклад для 
інших. Допомагаючиі 
ншим, ми допомагаємо 

собі!

  На запитання наших 
кореспондентів «а чому 
ви це робили?», учні 
нам сказали, що вони 
хочуть миру та добробу-
ту на Україні, щоб швид-
ше закінчилась війна та 
солдати, які пішли на 
захист Вітчизни, повер-
нулись цілими та не-
ушкодженими до своїх 
родин.

  Новий Рік – надзвичай-
на пора, коли усі бажан-
ня здійснюються. Тож 
нехай усе те, чого ба-
жають діти, неодмінно 
стане реальністю!

ХСШ №119

Волонтерство
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Розваги

Розваги в Харкові
В Харкові є багато місць 
де ти можеш провести 
вихідні разом з близьки-
ми та друзями. Одним 
з цих місць є аквапарк 
«Джунглі» . 

«Джунглі» - 
багатофункціональний 
розважальний ком-
плекс з масою во-
дних атракціонів і 
різноманітних басейнів, 
сервісом оздоровчих 
послуг, кафе і барами, 
паркінгом і готелем. 
Тільки площа зони во-
дних розваг аквапарку 
становить 4000 кв. м, а 
загальна - 11000 кв. м. 
За перший рік роботи 
комплекс відвідали по-
над 100000 чоловік.

Особливу увагу 
заслуговує оформлен-
ня заслуговує оформ-
лення фасаду будівлі 
і його інтер’єру, воно 
унікальне в своєму роді. 
Тільки в харківських 
«Джунглях» можна по-
бачити повну імітацію 
тропічного ландшафту 
і його флори: водо-
спади, річки. Фрагмен-
ти скал і «залишки» 
давніх цивілізацій майя 
й ацтеків – храмів. 
Пірамід, культових 
скульптур.

Система клімат-
контролю повністю 
відтворює тропічну 
атмосферу: температура 

повітря близько 27°С і 
дуже велика вологість 
– відчуття повного за-
нурення в екзотичну 
природу екваторіальних 
широт.

Водні гірки, атракціони, 
басейни. Сауни, кафе і 
бари, бенкетний зал – 
далеко не повний спи-
сок того, що дає вам 
аквапарк «Джунглі» з 
однією метою – пере-
творити відвідування 
аквапарку в улюбле-
не місце розваг та 
відпочинку.

 

ХЗОШ №157
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Календарь 
Січень-лютий 2017

Календарь

Січень
1 січня
 Новорічне свято
6 січня
 Святвечір. Багата кутя
7 січня
 Різдво Христове
15 січня
 25 років від дня затвердження 
(1992) Президією Верховної Ради 
України музичної редакції Держав-
ного Гімну України «Ще не вмерла 
Україна», автором якої є М. Вербиць-
кий
22 січня
 День Соборності України. 
25січня
 Тетянин день
 День студента
27 січня
 Міжнародний день пам’яті жертв 
Голокосту. 
28 січня
 25 років від дня затвердження 
(1992) Верховною Радою України 
національного синьо-жовтого прапо-
ра Державним Прапором України
29 січня
 День пам’яті героїв Крут. 
Відзначається щорічно в день, коли 
біля селища Крути в 1918 р. Відбувся 
бій між більшовицькою армією та 
загоном київських студентів і бійців 
вільного козацтва
30 січня
 25 років від дня (1992), коли 
Україна стала повноправним чле-
ном Парламентської асамблеї На-
ради з безпеки і співробітництва 

в Європі (з 1995 р. набула статусу 
міжнародної організації і стала на-
зиватися Організація з безпеки і 
співробітництва в Європі; ОБСЄ)

 
Лютий

4 лютого
 Всесвітній день боротьби із за-
хворюванням на рак. 
12 лютого
 Собор трьохсвятителів: Васи-
ля Великого, Іоанна Золотоустого, 
Григорія Богослова
13 лютого
 Всесвітній день радіо. 
14 лютого
 День Святого Валентина
 День безпечного Інтернету. 
Відзначається щорічно з 2004 
р. у другий вівторок люто-
го за ініціативою європейських 
некомерційних організацій
15 лютого
 Стрітення Господнє
19 лютого
 25 років від дня, коли (1992) 
Верховна Рада України затвердила 
тризуб як малий герб України, вважа-
ючи його головним елементом ве-
ликого герба України
20 лютого
 Всесвітній день соціальної 
справедливості. 
 День Героїв Небесної Сотні. 
21 лютого
 Міжнародний день рідної мови. 

ХЗОШ №168

Календарь 
Січень-лютий 2017

Календарь

Січень
1 січня
 Новорічне свято
6 січня
 Святвечір. Багата кутя
7 січня
 Різдво Христове
15 січня
 25 років від дня затвердження 
(1992) Президією Верховної Ради 
України музичної редакції Держав-
ного Гімну України «Ще не вмерла 
Україна», автором якої є М. Вербиць-
кий
22 січня
 День Соборності України. 
25січня
 Тетянин день
 День студента
27 січня
 Міжнародний день пам’яті жертв 
Голокосту. 
28 січня
 25 років від дня затвердження 
(1992) Верховною Радою України 
національного синьо-жовтого прапо-
ра Державним Прапором України
29 січня
 День пам’яті героїв Крут. 
Відзначається щорічно в день, коли 
біля селища Крути в 1918 р. Відбувся 
бій між більшовицькою армією та 
загоном київських студентів і бійців 
вільного козацтва
30 січня
 25 років від дня (1992), коли 
Україна стала повноправним чле-
ном Парламентської асамблеї На-
ради з безпеки і співробітництва 

в Європі (з 1995 р. набула статусу 
міжнародної організації і стала на-
зиватися Організація з безпеки і 
співробітництва в Європі; ОБСЄ)

 
Лютий

4 лютого
 Всесвітній день боротьби із за-
хворюванням на рак. 
12 лютого
 Собор трьохсвятителів: Васи-
ля Великого, Іоанна Золотоустого, 
Григорія Богослова
13 лютого
 Всесвітній день радіо. 
14 лютого
 День Святого Валентина
 День безпечного Інтернету. 
Відзначається щорічно з 2004 
р. у другий вівторок люто-
го за ініціативою європейських 
некомерційних організацій
15 лютого
 Стрітення Господнє
19 лютого
 25 років від дня, коли (1992) 
Верховна Рада України затвердила 
тризуб як малий герб України, вважа-
ючи його головним елементом ве-
ликого герба України
20 лютого
 Всесвітній день соціальної 
справедливості. 
 День Героїв Небесної Сотні. 
21 лютого
 Міжнародний день рідної мови. 

ХЗОШ №168
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Новорічна чудасія
Новий рік! Напередодні 
свята ми спитали ма-
леньких учнів нашої 
школи з чим вони 
асоціюють Новий 
рік. І ось про що ми 
довідались:

-Новий рік – свято для 
дорослих та малих 
(Марічка)
-Новий рік – запах 
ялинки та мандаринів 
(Оля)
-Для мене Новий 
рік – це час, коли 
здійснюються бажання 
(Сашко).

Проаналізувавши 
думку дітлахів, во-
лонтери нашої школи 
підготували концертну 
програму «Новорічна 
чудасія» для учнів 
пільгового контингенту.

   

 Учасниками 
новорічного свята були 
герої казок.  І кого 
тільки не побачиш 
напередодні Нового 
року:  чарівного Фея,  
відважну розбійницю, 
веселих гномів, 
Сніговика. А який же 
Новий рік без супер 
Діда Мороза, його роль 
чудово зіграв Зенцов 
Максим, та казкової 
Снігуроньки, в яку на 
час свята перетворилася 
Холодова Лілія. Вони 
веселили, розважали 
дітей. Усі з задоволен-
ням грали, співали, 
танцювали, водили 
хоровод. Усі присутні 
були приємно здивовані 
новорічними костюма-
ми.

   Наприкінці 
Новорічного свята Дід 
Мороз та Снігуронька 

вручили Новорічні по-
дарунки.. Одинадцяти-
класники порадували 
глядачів веселими 
сценками, запальни-
ми танцями, чудовими 
піснями.  Закінчилося 
свято  новорічною дис-
котекою. Новорічні свя-
та - це чудовий спосіб 
проявити свої акторські 
здібності. І таких учнів у 
нас у школі багато. 

   Висловлюємо щиру 
подяку всім нашим ар-
тистам, які приймали 
участь у новорічних свя-
тах. І у кожного, дорос-
лого і малого, у серці 
зародилась надія – що в 
новому році неодмінно 
здійсняться усі мрії, які 
ми загадаємо під ялин-
кою. Адже новорічний 
час – чарівний, і всі по-
бажання неодмінно збу-
дуться!!!  

ХСШ №119

Волонтерство

Новорічна чудасія
Новий рік! Напередодні 
свята ми спитали ма-
леньких учнів нашої 
школи з чим вони 
асоціюють Новий 
рік. І ось про що ми 
довідались:

-Новий рік – свято для 
дорослих та малих 
(Марічка)
-Новий рік – запах 
ялинки та мандаринів 
(Оля)
-Для мене Новий 
рік – це час, коли 
здійснюються бажання 
(Сашко).

Проаналізувавши 
думку дітлахів, во-
лонтери нашої школи 
підготували концертну 
програму «Новорічна 
чудасія» для учнів 
пільгового контингенту.

   

 Учасниками 
новорічного свята були 
герої казок.  І кого 
тільки не побачиш 
напередодні Нового 
року:  чарівного Фея,  
відважну розбійницю, 
веселих гномів, 
Сніговика. А який же 
Новий рік без супер 
Діда Мороза, його роль 
чудово зіграв Зенцов 
Максим, та казкової 
Снігуроньки, в яку на 
час свята перетворилася 
Холодова Лілія. Вони 
веселили, розважали 
дітей. Усі з задоволен-
ням грали, співали, 
танцювали, водили 
хоровод. Усі присутні 
були приємно здивовані 
новорічними костюма-
ми.

   Наприкінці 
Новорічного свята Дід 
Мороз та Снігуронька 

вручили Новорічні по-
дарунки.. Одинадцяти-
класники порадували 
глядачів веселими 
сценками, запальни-
ми танцями, чудовими 
піснями.  Закінчилося 
свято  новорічною дис-
котекою. Новорічні свя-
та - це чудовий спосіб 
проявити свої акторські 
здібності. І таких учнів у 
нас у школі багато. 

   Висловлюємо щиру 
подяку всім нашим ар-
тистам, які приймали 
участь у новорічних свя-
тах. І у кожного, дорос-
лого і малого, у серці 
зародилась надія – що в 
новому році неодмінно 
здійсняться усі мрії, які 
ми загадаємо під ялин-
кою. Адже новорічний 
час – чарівний, і всі по-
бажання неодмінно збу-
дуться!!!  

ХСШ №119

Волонтерство
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Спорт

Вперед до перемоги
Індустріальний рай-
он славетний своїми 
спортивними кадра-
ми. Ініціативна група 
зацікавилася досягнен-
нями учнів на ниві спор-
ту та провела соціальне 
опитування на тему: 
«Що для вас є баскет-
бол»

Учні 1-4:

Я займаюсь баскетбо-
лом 2 роки, за цей час 
я брав участь у багатьох 

районних та міських 
змаганнях, маю грамоті 
та медалі. Взагалі-
то спорт – це місце 
для польоту фантазії! 
(Андрій 3 клас)

Учні 5-8:

Я займаюсь баскетбо-
лом 6 років. Взагалі 
спорт для мене - це 
сенс життя, завдя-
ки баскетболу я став 
сильнім, хоробрим та 
дисциплінованим! До-

бре, коли в нашому 
житті є спорт! (Владис-
лав 8 клас)

Учні 9-11:

Якщо чесно, я не за-
ймалась баскетболом 
професійно, початок 
моєї спортивної кар’єри 
почався в 9 класі. За-
раз я навчаюсь у 11, и 
за весь час моя команда 
перемогла у багатьох 
районних та міських 
змаганнях!  
(Рената 11 клас)

ХЗОШ №113
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Освіта

Пробне ЗНО у 2017 році
Головна мета проведен-
ня пробного тестування 
– відтворення умов та 
технології проведення 
ЗНО для психологічної 
підготовки майбутніх 
абітурієнтів до участі у 
зовнішньому незалежно-
му оцінюванні.

Ось графік, який 
допоможе вам 
зорієнтуватися:

* 1 квітня 2017 року 
- українська мова і 
література;

* 8 квітня 2017 року 
– історія України, ма-

тематика, біологія, 
географія, фізика, 
хімія, англійська 
мова, іспанська мова, 
німецька мова, фран-
цузька мова, російська 
мова.

Головне, що вам треба 
пам’ятати – це те, що 
учасник пробного ЗНО 
може скласти макси-
мум два пробних те-
сти (українська мова 
та література та один 
предмет на вибір).

Пробне зовнішнє не-
залежне оцінювання 
проводиться тільки для 

зареєстрованих на ньо-
го осіб. Реєстрація на 
пробне ЗНО 2017 року 
триватиме з 10 січня до 
31 січня 2017 року. Ви 
можете перейти на сайт 
для більшої інформації: 
http://zno-kharkiv.org.ua

А щоб зареєструватися 
знайдіть: Харківський 
регіональний центр 
оцінювання якості 
освіти (ХРЦОЯО)

Адреса: 61077, м.Харків, 
пл. Свободи, 6; 

ХЗОШ №80
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