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Дозвольте представитись!
Привіт, мене звуть Ніколь і я дуже творча особистість. Малювання –
моє хобі . Я малюю завжди, коли є вільна хвилинка, малюю, коли сумно і, коли
весело. Ще я ходжу на сучасні танці і в басейн. Хочу розповісти один цікавий
факт про себе. Я вмію кататися на усьому, що їздить: на велосипеді, роликах,
скейті, ковзанах , лижах і навіть на татковому авто. А ще я – сором‘язлива,
чуйна і дуже чутлива.
Дозвольте представитися – мене
звуть Першин Іван. Я – голова пресцентру в 5-А класі. Мої захоплення:
гандбол, Лего Mindstore та подорожі.
Я впевнений, що наш колектив буде
намагатися працювати злагоджено,
бо ми одна команда!

Рада представитися. Моє ім’я
Єлизавета і мені 11 років. Мій
улюблений предмет у школі –
математика. Також я дуже люблю
малювати. Це зайняття мене
захоплює та надихає.

Моє ім'я Олександра Касаткіна. Мені 11
років.Я захоплююсь танцями, малюванням та
плаванням. Спілкуюсь на трьох мовах: на
українській, російський та англійській, також
вивчаю німецьку мову. Крім цього, я люблю
подорожувати.

Першин Іван, Касаткіна Олександра,
Хитун Ніколь, Попруга Єлизавета

Дозвольте представитись!
Устименко
Ярослав
–
швидкий,
моторний,
активний,
відповідальним, сумлінним, наполегливим. Має багато друзів,
проте іноді потребує побути на самоті. Свою енергію відновлює,
займаючись дзюдо. Мріє побачити світ, вивчає додатково
англійську мову.
Блудорова Єлизавета – спокійна, доброзичлива, чуйна, сумлінна.
Навколо неї створюється «оаза» спокою й тиші. Іноді задумлива.
Можливо, в уяві малює якісь картини майбутнього або побаченого,
оскільки відвідує гурток «Пензлик». А ще свої картини демонструє
часто в танцях.
Малетіна Дар’я - товариська, приязна, ввічлива, чутлива. З
повагою ставиться до однокласників, дещо сором’язлива у
стосунках з ними, але уважна до їх вимог і зауважень. Завжди
готова допомогти у будь-якій ситуації. Мріє багато подорожувати,
тому додатково вивчає англійську мову.
Галицький Ярослав має спокійний характер, розсудливий, але
неуважний. Йому подобаються рухливі, спортивні ігри, велосипед,
відеоогляди цікавих історичних подій і комп’ютерні ігри. Ярослав
відвідує «Капоейру». У класі друзів небагато, але поза класом –
достатньо.

Дозвольте представитись!
Мене звуть Павло Марков. Мені
11 років. Я займаюся вокалом та
степом.

Мене звати Александрович Олексій і
мені 10 років. Я творча і незвичайна
людина. Я розумний і люблю спорт.
Я сильно люблю активний
відпочинок.

Мене звати Вероніка, мені 10 років.
Люблю вчитися і спілкуватися з
друзями. Займаюся в дитячій студіі
телебачення « ProstoTV«.

Дозвольте представитись!
Мене звати Аврора мені 10 років. Я дуже люблю малювати, співати і
танцювати . Я добре вчуся та у майбутньому хочу бути вчителем
танців або англійської мови. У вільний час мені подобається
малювати картини або вишивати.
Мене звати Сергійко, мені 10 років. Я люблю малювати та грати у
комп’ютерні ігри. Я народився у Донецьку та зараз живу у місті
Запоріжжя. Я добре вчуся та у майбутньому хочу стати дизайнером.
Мене звати Маріам мені 10 років, я добре навчаюсь та люблю
спілкуватися. Я дуже люблю свою сім’ю, особливо молодшу
сестричку. Коли вона підросте, я буду допомагати їй з домашнім
завданням. Я люблю малювати та робити іграшки. У майбутньому
хочу стати дизайнером. Також я дуже люблю тварин.
Мене звати Валерія. Мені 10 років. Мені подобається ходити до
своєї школи. Я маю багато друзів. Я дуже люблю тварин,
особливо кішок, собак та коней. Також я займаюсь танцями,
мені це дуже подобається. Ще я ходжу на англійські курси, щоб
краще знати мову. Коли в мене є вільний час, я люблю шити
Дідух Аврора, Харченко Валерія,
різні м'які іграшки.
Маронюк Маріам, Лисюк Сергій

День здоров'я - чудова традиція

Катерина Яковлева

Поліна Гацапова

Анастасія Улько

Кожного року на початку
вересеня в колегіумі «Елінт»
проводиться свято – День
здоров’я.
Це сприяє розвитку інтересу
до фізичної культури і спорту,
пропаганді здорового способу
життя та занять спортом.
На святі відбулися показові
виступи учнів нашої школи,
змагання
у
вигляді
різноманітних
вікторин
та
естафет.
Гостями свята були вчителі,
батьки та учні.
Всі
учасники
показали
високий
рівень
фізичної
підготовки,
сміливість,
спритність, силу.

День здоров'я - чудова традиція

Заняття

спортом,

змагання та вболівання за
своїх

товаришів

піднімають

не

–
лише

спортивний дух класу, а й
сприяють міцній дружбі!
Тож, для нашого класу це
не лише свято здоров’я, а й

свято Дружби!

День здоров'я - чудова традиція

Ангеліна
Шишова

7 вересня 2018 року серед учнів колегіуму «Елінт»пройшов
День здоров'я. Учні 6-Г класу із задоволенням взяли участь у
змаганнях та вікторинах. Всі учасники показали високий рівень
фізичної підготовки, сміливість, спритність, силу. Хлопці
показали козацький гарт у перетягуванні канату, дівчати
спритність та швидкість у стрибках на скакалці. Найкращий
результат діти показали в танцювальному конкурсі. Діти показали
командний дух та злагодженість дій. По закінченню діти
поласували смачними фруктами.
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Батьківщина – понад усе!
В понеділок третього вересня у нас був перший шкільний урок у
сьомому класі. Він був просто чудовий! Його тематикою була
Україна.
Валерія
Сварачевська

Ми всім класом називали причини, за які можна любити нашу
країну. Звичайно, причин багато. Це і наша родюча земля, і наші
давні традиції, і наші видатні співвітчизники. А які в нас щирі,
гостинні люди!
Потім ми подивилися відеоролик, з якого дізналися багато
цікавого. Наприклад, українська мова займає друге місце у світі за

мелодійністю. В Закарпатській області знаходиться географічний
центр Європи. Мені сподобалась інформація про те, що у Києві
третій за відвідуванням Макдональдс у світі. Це було дуже
смішно!
Таким чином, цей урок був одним з найцікавіших уроків у
школі. Сподіваюся, що це стане традицією нашого класу.

Батьківщина – понад усе!
Денис Васкул

Олександр
Четвертак

Ось і пролетіли три місяці літа. Настав день, коли всім учням треба
розпочати новий шкільний рік.
Перше вересня – це початок нового шкільного життя, нового етапу.
Тому завжди в цей день у кожній школі – свято.
Початок цього навчального року для нашого класу був
несподівано приємним. Замість лінійки у нас відбувся перший урок,
присвячений нашій країні. Наш класний керівник, Анастасія
Сергіївна, підготувала багато цікавої і корисної інформації про
Україну. Урок проходив у вигляді квестів. Ми виконували багато
різноманітних і пізнавальних завдань. Для цього ми мали
можливість використовувати не тільки наші знання, але і різні
девайси.
Головною метою цього інтегрованого уроку було формування
нашої національної свідомості, розвиток пізнавальних інтересів
кожного з нас, шанобливого ставлення до рідної України.
Ми дуже вдячні нашій вчительці за такий чудовий, цікавий і
багатозначний початок нового навчального року.

Найбагатогранніша професія
Напередодні чудового свята – Дня вчителя ми
вирішили

поцікавитися:

Чому

наші

учителі

вирішили обрати саме цю професію? І ось що
Єлізавета
Д‘якова

цікавого ми довідалися.

Анастасія
Гладких

В дитинстві мріяла стати артисткою – виступати перед публікою; психологом –
допомогати людям вирішувати їх проблеми; слідчим – розв’язувати складні
задачі та встановлювати справедливість. Але стала вчителем, оскільки це все
поєднується в одній професії!
Олена Львівна Сафроненко

Я обрала професію вчителя тому що ще з дитинства дуже любила грати зі своїми
братами та сестрами у школу... В нас була справжня дошка, крейда, ганчірки,
підручники, дзвоник та парти... ніби то справжня школа! Ми вчилися граючись,
так як в мене були молодші брати та сестри... Ось на них тренувалась вчити
дітей. Мені це подобалось! Я дуже любила школу! Навіть с температурою завжди
хотіла до школи. А зараз мені подобається бачити очі дітей, які теж бажають
вчитися!
Оксана Михайлівна Філіна

Найбагатогранніша професія
В дитинстві у мене було дві мрії. Обидві пов’язані з творчістю. Перша – стати
вчителем, а друга – дизайнером одягу. Після закінчення Запорізького
національного університету остаточно вирішила працювати в школі, адже
професія вчителя приносить велике задоволення! У школі ми постійно оточені
дітьми, а отже, переймаємо від них радість, енергію та запал! Нехай не завжди,
але ці хвилини дуже цінні. Адже, як кажуть: «Діти – це квіти життя, а в школі Ви
наче в саду!» Мені подобається професія вчителя, оскільки ми можемо
допомагати людям та розвиватися самі! Я щаслива від того, що маю можливість
вчити дітей та насталяти їх на вірний шлях!
Людмила Володимирівна Кваша
Ще зовсім недавно я, будучи дитиною, з «чистого аркуша», засвоювала ази наук
від своїх шкільних вчителів, навчаючиь в колегіумі «Елінт». А тепер маю
можливість передавати свої знання та вміння дітям! Мені хочеться працювати в
такій складній професії, бо вона включає в себе багато різних аспектів життя!
Вчитель створює майбутнє країни, тому що від його праці багато в чому
залежить різнобічність розвитку знань молодого покоління, його переконання,
світогляд, моральні якості! Робота Учителя – прекрасна!
Дар’я Сергіївна Скомароха

День знань у колегіумі
Анастасія
Голованенко

Моє перше вересня пройшло чудово. Я встала раніше звичайного,
одягла нову сукню, яку дуже давно помітила у магазині і пішла на
свято. Там я зустріла однокласників, яких не бачила ціле літо. Усі
дуже підросли та загалом залишилися такими ж гарними.

Цього року на лінійці були не всі класи, а лише 1, 5, 9, 10 та 11. Традиційно
посвячували першачків. Вони розповідали вірші і дуже хвилювались. А для
одинадцятикласників – це був останній Перший дзвоник у їх житті! Усі були
гарні та урочисто одягнені. Кожен вчитель заслуговує на найгарніший букет,
але квітів ми не дарували, бо діє акція «Гроші замість квітів». Я вважаю, що це
дуже правильно, бо квіти зів’януть, а бійцям АТО може допомогти навіть
найменша сума.
Після лінійки усі розійшлись по класам. Діти нарешті побачили свої старі класи,
класну вчительку.
На лінійці мені більш за все сподобався танець
одинадцятикласників. Він був дуже енергійний і
цікавий. Після цього дня в мене залишились тільки
гарні емоції, які я запам’ятаю надовго.

День знань у колегіумі
День
Знань
завжди
відрізняється яскравістю вражень і нових
переживань, нових надій і несподіваних
зустрічей.
Відчуття, які виникають в цей день,
не можливо порівняти ні з якими іншими
відчуттями з нашого дитинства. На святі
були присутні батьки, вчителі, почесні гості.
Директор школи Зайковська О.А.
привітала всіх з чудовим святом– Дня
Знань, побажала всім учням, батькам,
вчителям міцного здоров’я, наполегливості
та успіхів у навчанні, щоб кожен з учнів, за
допомогою вчителів та рідних, став доброю,
освіченою людиною, яка вміє творити,
примножувати, любити.
Успіхів ВСІМ у цьому
навчальному році!!!!
Сергій Мамонов

День знань у колегіумі
Першого вересня я прокинувся
набагато раніше, ніж завжди. Чесно кажучи,
дуже чекав цей день, щоб зустрітися з
друзями, бо ми не бачилися майже все літо.
Сонце світило яскраво, але, на щастя,
було прохолодно. Ми зустрілися класом на
лінійці,
побачили
щасливих
і
трохи
невпевнених першачків. Почули перший
дзвоник, який сповіщав про початок нового
шкільного року. Ось і все, літо скінчилося!
Після лінійки в нас
була виховна година та перші два уроки в
дев’ятому класі.
Отже, для нас розпочався дев'ятий
навчальний рік. Дехто каже, що він легше
восьмого, хтось говорить, що складніший.
Згодом все стане зрозумілим. Але
всім
однокласникам та колегіантам ми бажаємо
здоров’я та цікавого навчального року.
Гадаю, що легким він не буде. А там
подивимося!!!
Богдан Щур

#вчителіважливі
Учителем бути, збирати перлини,
Стелить рівний шлях не одної людини,
Ізмалечку знати всю душу дитини
Та чути, як з вуст тих мелодія лине.
Бо вчитель – не просто навчати науки,
Не просто розказувать знань запоруки.
Це ще і наставник, порадник, що знає
Дітей, як своїх – чого кожен бажає,
Про що кожен мріє, від чого сумує,
Що кожному усмішку щиру дарує.
З ким дружать вони і що люблять
робити –
Уміє учитель і сварки мирити,
Він знає, чи любить цей учень учитись,
Чи дуже спокійний, чи любить
побитись.
Учитель багато бійок припинив,
Багато хлоп*ят після цього сварив.

Не зАвжди учитель показує дітям
Те, як він їх любить – вони вже, як рідні.
І знає учитель, що знов, рік у рік
Вони, як додому, прийдуть на поріг.
Вже в школі не тиша, а галас і сміх –
І кожен із них шуткував так, як міг.
І знову уроки, так, як того року –
Всі стали лиш кращі із нового кроку.
Учитель так любить всіх тих школярів –
Їх галас і тишу, веселий їх сміх.
Він вчить їх з душею, немовби
рідненьких,
А любить, як сина і донечку ненька.
Ці діти зростуть і підуть у світи –
Свій шлях у житті рівно й вірно вести,
Вони пам*ятатимуть рідні місця,
А вчитель і школа – у їхніх серцях!

Юлія Баженова

Слова вдячності Вчителю
Кожного ранку поспішає до школиЗошити, плани, радісний сміх…
Світлі надії учнівські навколо,
Треба ж навчити і виховать всіх.
І прагнеучитель мудро й цікаво
В країну знань дітлахів повести,
Щоб по стежках науки та жваво,
Упевнено діти із задоволенням йшли.

Підійде тихо і спокійно,
Обійме чуйноза плече,
Погляне в очі так надійно,
Образа миттю і втече…
То скільки ж треба Вам терпіння й сили,
Й душевного та материнського тепла,
Щоб учнямвсім так щедро дарувати
Роки свого учительського життя.

Навчитиміцноберегти державу,
Вкраїну рідну, дорогу,
І вчительтеж сам безперервно все вчиться,
Щоб бути завжди в курсі всіх нових справ, Щоб не згубить до перемог наснагу,
В інтерактивному вихорі
мчиться й Й до знань палку жагу.
мчиться
Уклін, пошана і любов,
У колі нових методичок й діаграм.
Гімн визнання вам, вдячності і слави,
Звучить учителям натхненнознов і знов
А ми, буває, на уроках часто-густо
Через віки, галактики, заграви!
Заводимо чвари, ллє мо ріки сліз.
Мар’яна Семененко
Здається нам так сумно й пусто,
А вчитель поряд, витира серветкою всім ніс.

З Учителем у серці
Школа, храм науки, двері відчиняє,
Стежку в майбутнє нам прокладає.
Вчитель, мов ангел, дітей захищає,
Та серце і душу всім учням дарує.
Вчительська праця-майстерня творця,
Що розум дитячий плекає щодня.
І в сонячний день, і в негоду лиху
Вміє окрилити, шлях відкрить для успіху.
Вчителі-це твоя шкільна сім'я,
Що навчає цінити життя.
Радіють за кожний твій зроблений крок,
Тримають за руку й ведуть до зірок.
Ось, що я друзі хочу Вам сказати:
Краще за вчителя в світі немає!
Цінуйте, шануйте, любіть, бережіть
І вчительське слово у серці несіть!

Дмитро Мазаков

Дорогі Вчителі, Вас зі святом вітаєм,
Здоров'я та щастя Вам всім бажаєм.
Що мудрими були та гарно нас вчили,
А ми й надалі Вас дуже любили.
Подякуєм дружньо за Ваші старання,
Бажаємо, щоб збулись усі сподівання,
Старанних та роботящих дітей,
Гарних та інноваційних ідей.
Ми будемо дуже старатись,
Щоб вченню в цілому віддаватись.
Бо знаємо ми, що Ви наші хранителі,
Зі святом Вас, любі вчителі!

Дарина Скляр

З Днем Учителя!!!
Нехай яскрава Зірка Вашої геніальної
особистості продовжує зігрівати серця дітей
благодатним теплом мудрості і любові!
Будьте такими ж милими, добрими, даруйте
всім свої посмішки і позитивний настрій і
ведіть своїх учнів до нових незвіданих далей,

високих вершин Миру і Добра!

