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СЛОВО ДО ЧИТАЧА
Довкола нас багато нового та цікавого,
створеного людьми. Так, саме людьми, а не однією людиною. Тому, коли до школи приходять
діти, намагаємося виявити, підтримати і розвинути творчий потенціал кожного учня.
Ми, перші вчителі, бачимо дитину в класі, на перерві, під час екскурсій, що дає змогу
краще зрозуміти прагнення й інтереси учнів,
їхні здібності. Навколо стільки цікавого, і діти
мають бачити все розмаїття мистецтв, науки та
спорту. Тоді діти самостійно визначають, чим
їм займатися і що їм цікаво. Крок за кроком
діти пізнають світ. Головне, аби кожна дитина
усвідомила: все у світі створено людьми творчими й талановитими, завдяки наполегливій
праці. За творчим поколінням майбутнє нашої
держави.
Тож розвивайте в дітях прагнення творити.
Головний редактор
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Молоде покоління – це запорука розвитку
міста. Молоде покоління завжди йде в ногу з
прогресом, швидко освоює нові та сучасні технологічні новинки. Погляд сучасних молодих людей
обов'язково допоможе у створенні Стратегії розвитку
Харкова. Діти – майбутнє Харкова. Тому підходити
до рівня їх освіти, знань та практичних навичок
необхідно з повною відповідальністю та обов'язком
перед батьківщиною. Тільки спільними зусиллями
і стараннями можна домогтися дійсно високої якості
розвиненості міста, а сьогоднішні діти стануть
справжніми представниками майбутнього, за яких
ніколи не буде соромно.
Я думаю, моє покоління – це люди, які будуть
працювати для майбутнього України, і не тільки.
Кожен має зрозуміти, що ми можемо разом щось
зробити для позитивного розвитку України – для
харків’ян, серед яких будуть наші нащадки. Тільки
правильний вибір кожного із нас може побудувати
сильну і квітучу Україну, лише тоді в нас буде світле
і добре майбутнє.
Ми – майбутні поети, вчені, програмісти,
спортсмени, переможці міжнародних конкурсів, діячі
культури і мистецтва, політичні та громадські лідери.
Наш шлях увінчаний переможними лаврами!
Наша школа пишається своїми випускниками,
відомими не лише в місті, а й далеко за його межами.
Ми продовжуємо добру традицію.
Президент школи учениця 11-А класу Коц
Вікторія переможниця Всеукраїнської історикогеографічної експедиції «Історія міст і сіл України»,
конкурсу-огляду екологічних бригад, конкурсу
електронних газет «Харків – місто майбутнього»,
фестивалю шкільних засобів масової інформації
Харківської
міської
організації
учнівського
самоврядування в номінації «Газета шкільної дитячоюнацької
організації»,
конкурсу
учнівських
презентацій «Україно, ти для мене диво!»,
неодноразова переможниця конкурсів-фестивалів
ораторського мистецтва, різноманітних конференцій і
заходів на базі ВНЗ Харківщини, учасник конкурсу
«Учень року - 2016» в номінації «Лідер».

ВІСНИК «РЕСПУБЛІКИ ШКІЗ»

Учениця 6-А класу Ісаєнко Марія і
Гомович Вікторія, учениця 4-А класу неодноразові
переможниці конкурсів-фестивалів ораторського
мистецтва, У районному конкурсі «Слобожанська
муза» вони посіли ІІ місце у своїх номінаціях.
Учень 11-А класу Спісівцев Ярослав
відзначений за найвищі показники в особистій
першості за підсумками окремих видів змагань у
номінації «Кращий знавець військової справи».
Перемогу в спортивних змаганнях «Спортивна сім'я здорова нація» здобула родина учня 6-А класу
Кошкарьова Євгена.
Учень 9-А класу Єгоров Максим посів ІІІ місце
в II етапі Всеукраїнської олімпіади з географії, ІІ
місце в II етапі Всеукраїнської олімпіади з історії та
ІІІ місце у ІІІ етапі Всеукраїнської олімпіади з історії.
Учень 8-А класу Лушпа Олег посів ІІІ місце в II етапі
Всеукраїнської олімпіади з фізики. Учень 8-А класу
Волошин Віктор посів ІІ місце в індивідуальному
рейтингу районного турніру юних істориків.
В І (районному) етапі ІХ міського конкурсу
знавців української мови серед учнів 8-11 класів ЗНЗ
району переможцями стали: Суркова Олена, І місце,
учениця 8-А класу та Алексєєва Юлія, І місце,
учениця 9-А класу, вчитель Ісаєнко Наталія Іванівна.
В ІІ (районному) етапі VІ Міжнародного мовнолітературного конкурсу учнівської та студентської
молоді імені Тараса Шевченка та XVI Міжнародного
конкурсу з української мови імені Петра Яцика
учениця 11-А класу Трофименко Марина посіла ІІ
місце.

Ми переконані, що цей навчальний рік був
надзвичайно насиченим та успішним у роботі
учнівського самоврядування, адже проведено велику
кількість проектів, акцій, операцій, конкурсів,
концертних програм. Цьогоріч ми активно
співпрацювали з адміністрацією та педагогічним
колективом школи, брали участь у роботі районного
учнівського самоврядування, перемагали в районних
та міських конкурсах.
Автор Аніщенко Вікторія,
учениця 9-А класу
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Якщо ваші дії надихають інших людей
З п’ятого класу навчалася в музичній школі.
мріяти про більше, вчитися більшому, робити Провчившись у ній декілька років, зрозуміла, що це
більше і ставати кращим, це означає, що ви лідер. не моє. Тому повністю віддавалася навчанню.
Завжди брала активну участь у різноманітних
конкурсах, турнірах, олімпіадах, а також у
громадському житті школи. Неодноразово була
нагороджена грамотами, медалями за свої
досягнення. Найбільше мені подобається конкурс
ораторського мистецтва, і тому я є не тільки
учасницею цього конкурсу, але й його
переможницею. Тому в дев’ятому класі
мене
обрали заступником президента дитячої шкільної
організації «Республіка ШКіЗ».
Я, Коц Вікторія, учениця 11-А класу
Харківської загальноосвітньої школи №88 імені
О.Г. Зубарева, і я лідер по життю!
Харків – моє рідне місто, де я народилася,
робила перші кроки у своєму житті й пізнавала цей
неосяжний та прекрасний світ. Всі ми родом із
чарівного дитинства, яке ніколи не забудемо.
Я віддавала усі сили, аби змінити шкільне
життя на краще. В десятому класі учнівське
самоврядування оцінило мої старання та обрало
президентом шкільної організації. З того моменту я
вирішила, що буду робити все можливе для
покращення шкільного життя.
Дуже люблю організовувати шкільні
концерти, вечори, бо саме там можу виявити свої
1 вересня 2005 року несміливо переступила організаторські здібності. Не без моєї участі
поріг середньої школи №88 імені О.Г. Зубарева, проходять і районні виступи нашої школи.
тримаючись за руку рідної матусі. Саме вона
виховала в мені такі якості, як відповідальність,
старанність, дисциплінованість, любов до навчання,
але при цьому я зростала
закомплексованою
дівчинкою, яка проводила більше часу з
підручниками, ніж із друзями.

З упевненістю можу сказати, що лідерами не
народжуються, їх виховують батьки та вчителі! І
тому я завдячую цим людям, які зробили все для
того, аби виховати в мені лідерські якості. У
дорослому житті намагатимуся розвивати їх і далі,
цілеспрямовано йтиму до своєї мети.
Автор Коц Вікторія, учениця 11-А класу
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Формування національної самосвідомості та
творчого розвитку учнів має відбуватися
повсякчасно, різносторонньо. Не лише на уроках, а
й у позаурочній, позашкільній роботі.
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Коуч-сет "Технологія виготовлення маків"

Акція «Стрічка Миру»
Стрічка миру від нашої школи створена у
техніці аплікація 3D, її було відібрано для участі в
Під керівництвом бібліотекаря Чорної Ірини міському конкурсі. Девіз стрічки: "Хай життя
Вікторівни у школі діє гурток – студія «Hand – існує, мир завжди панує!"
Made» та ляльковий театр «Сонечко» в яких учні
знайомляться зі звичаями та обрядами українського
народу,
історією
українського
одягу,
різноманітними
техніками
рукоділля
як
українського, так і
інших держав світу,
створюють м`які іграшки,
ляльки для вистав,
обереги, мотанки, прикраси та багато іншого.
Бібліотечний диліжанс
«Народні символи України»

Бібліотекар пізнає індивідуальні здібності й
устремління учнів, створює відповідні умови для їх
самореалізації, активізуючи й спрямовуючи
внутрішню енергію дитини на її самовиявлення й
самоутвердження. Як результат нашої роботи це
майстер-класи, коуч-сети, уроки презентації,
виставки, вистави та інші заходи:

Майстер клас " Лялька мотанка - оберіг сім`ї "

Автори Ігіна Фаріда та Гладченко Наталія,
учениці 8-А класу
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Україна — держава із добре розвинутими
спортивними традиціями як у любительському
спорті, так і в професійному спорті високих
досягнень. Кожна школа славиться своїми
спортсменами! І наша школа не стала винятком. З
гордістю ми називаємо учнів, які беруть активну
участь у шкільному житті. Насамперед - це
спортсмени!
В нашій школі дуже багато учнів, які
славляться своїми призовими
місцями
у
спортивних змаганнях. Наші спортсмени беруть
участь у таких видах спорту, як бокс, футбол,
волейбол, баскетбол, легка атлетика, настільний
теніс та ін. Кожен рік наша та інші школи
приймають участь у районних змаганнях. Учні
нашої школи завжди славилися спортивними
досягненнями. Прикладом для наслідування є
випускники нашої школи.

Юрій Шестак — випускник школи 2010 року,
боксер команди «Українські Отамани», Майстер
спорту міжнародного класу, неодноразовий
переможець Чемпіонатів міжнародного рівня,
бронзовий переможець Чемпіонату України серед
дорослих 2015, переможець Чемпіонату України
серед чоловіків до 22 років 2015,
чемпіон
Харківської області 2015, бронзовий переможець
міжнародного турніру клас Найсильніших боксерів
у A «Странджа-2015» у Болгарії.
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Спорт – гармонійний рух, чіткий ритм, найактивніша
форма існування.
О.Пахмутова

Після всіх вище перерахованих змагань
приймала участь у «Відкритих рингах», останніх
змаганнях 2014 року, які відбувалися в Криму, це
був Міжнародний турнір пам'яті депутата
Сакської районної ради О.І. Печериці.
Наша
школа
славиться
своїми
спортсменами. Таких спортсменів як наші,
більше ніде не зустрінеш! Учні нашої школи
неодноразово займали призові місця та
отримували нагороди. Ми дуже пишаємося
нашими учнями:
Ключко Єлизавета, учениця 3-А класу,
переможець у змаганнях з художньої гімнастики
Дзюба Кирил, учень 8-А класу, срібний призер
чемпіонату України з тоеквон - до І.Т.Ф. серед
дорослих, юніорів та юнаків 2014.
Феоклістов Вадим, учень 11-А класу, срібний
призер відкритого чемпіонату м. Харкова з
плавання в ластах на довгі дистанції, 2014
Краснікова Вікторія, учениця 8-А класу,
чемпіонка зі спортивної акробатики
Гомович Вікторія,
учениця 4-А класу,
неодноразова переможниця змагань із сучасного
танцю
Пасько Іслам, учень 5-А класу, переможець
відкритої першості з боротьби дзюдо 2014
Надирян Гамлет, учень 11 – А класу посів 2
місце у Першості
з легкої атлетики

Гомович Вікторія
Дзюба Кирил
Ключко Єлизавета
Вероніка Шакшуй - випускниця 2015 року,
Майстер спорту України, чемпіонка Харківської
області впродовж 2012-2014 років. Переможниця
турніру України, срібний призер Чемпіонату
України у Ковелі, бронзовий призер Чемпіонату
світу в Болгарії, переможець конкурсу «Молода
людина року», переможець Чемпіонату України
2014,учасниця Чемпіонату Європи (Італія).

Автор Краснікова Вікторія,
учениця 8-А класу
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У кожному з нас криються потенційні творчі можливості,
і ми повинні працювати щосили, аби розкрити цей потенціал.
Мартін Лютер Кінг

Опинившись у складній
ситуації, усе суспільство чи одна
звичайна людина, потребують
щирих
слів
підтримки
та
приємної бесіди, які б надали сил
та надії на боротьбу, на витримку.
Коли ми розуміємо, що наші
вчинки не супротивні нашим
думкам
та
відчуттям,
ми
відчуваємо цікавість до життя. Ту
непідробну цікавість, яка є
рушійною
силою
розвитку
людини
та
держави,
бо
суспільство припиняє боятися
пізнавати щось невідоме та надалі
це використовувати.
Не треба боятися приймати
участь у відтворенні історії своєї
країни. Зараз саме за нами її
майбутнє. Вона потребує нашої
активності, нашої громадської
діяльності та ініціативи.
«Ми маємо єдиного вірного друга
у світі – це ми самі». Тож не
будемо про це забувати. Ми –
громадянська
пульсація
сьогоденної історії. Ми різні, але
ми разом!

Автор Буць Валентина,
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Стихотворный талант – это благо и боль.
Как заплечный мешок, это вечно с тобой.
Как зеленый простор, как шатер голубой.
Как к деревьям и птицам, и к людям любовь.
(О. Волович)
Ольга Яківна Волович народилася у
Харкові в 1934 році. У 1952 закінчила жіночу
середню школу № 88 м. Харкова, а потім
Харківський інститут іноземних мов і технікум
гарячої обробки металів. Більше 30-ти років
пропрацювала на ХТЗ перекладачем технічної
літератури і патентознавцем у відділі головного
конструктора заводу.
Вірші пише з дитячих років. Своїми
вчителями в поезії вважає керівників студії при
бібліотеці ХТЗ поета Зельмана Каца, відомого
Харківського критика Григорія Гельфандбейна і
поета Бориса Чичибабіна. Завдяки цим людям і
їх позитивній оцінці творчості Ольги Волович
велика добірка
її
віршів
з'явилася
у
міжрегіональному збірнику «Акорди життя», що
вийшов в Харкові в 1973 р. Зараз на її рахунку
багато написаних книг – «Ранкові голоси»,
«Талант не продається» та інші. Багато своїх
збірок, О.Я. Волович подарувала на згадку своїй
рідній школі та написала гімн, який став
візитною карткою ХЗОШ № 88 імені
О.Г. Зубарева.

ГИМН
посвящается школе №88
В свои права вступает осень,
По паркам стелется дымок,
А в школе восемьдесят восемь
Очередной звенит звонок.
И дети, а возможно, внуки
Её выпускников былых
Войдут в неё, как в храм науки,
И десять лет пройдут, как миг.
Недаром Зубарева имя
Наградой светлой ей дано:
Делами добрыми своими
Нам школу славить суждено.
Пусть имя Зубарева носит
Она достойно много лет,
Любимой восемьдесят восемь
От всех учеников привет.

Поетеса
друкувалася
у
Харківських,
республіканських і союзних виданнях, виступала
зі своїми творами по Харківському телебаченню і
радіо. В даний час на її вірші написано чимало
пісень, вона часто виступає з творчими вечорами
в бібліотеках, школах, на сценах палаців
культури.

Самые талантливые людиДети, их любовь чиста, как как снег,
Если дети взрослого полюбят,
Значит он—хороший человек

Автор Аніщенко Вікторія,
учениця 9-А класу
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Талановитим автором багатьох віршів на
різну тематику є учень 4-А Машков Данііл.
Так, він виступив з авторськими віршами до
Міжнародного Дня рідної мови, на святі 8
березня, шкільному фестивалі ДЮП.

Виставка картин художника Шовкового В. та
малюнків його сина Шовкового М., учня 4-А класу
для нашої школи вже стала доброю традицією.
Шовковий Михайло є неодноразовим переможцем
різноманітних образотворчих конкурсів. Як і його
батьки мріє потрапити до Спілки художників
Харківщини.

Україна, як калина,
Як та пісня солов’їна.
Українцем може стати,
Той, хто любить працювати,
Жити чесно і не битись
І досягненням хвалитись.
Символ України – це калина
Вона прекрасна, як наша Україна,
А пісня солов’їна так лагідно звучить,
І розуму усіх, усіх дітей навчить.
Також
для
учнів
початкової
школи
традиційними стали зустрічі з дитячим поетом
Віктором Місюрою, батьком учня 4-А класу
Місюри Дмитра.

Автор Машков Данііл, 4-А клас
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Свята проходять у
нашій школі дуже цікаво. Ми
торкаємося
до
народних
обрядів, розширюємо свої
знання
про
традиції
українського народу. Ми
маємо можливість проявити
свої таланти, відчути себе
акторами,
артистами.
Ці
заходи сприяють духовному
розвитку нас як особистостей.
Ще із сивої давнини
Україна славиться своїми
традиційними
святами
й
обрядами. Українці, шануючи
свою минувшину та надбання
пращурів,
зберегли
той
чудовий колорит українських
традицій,
доповнивши
й
увиразнивши його. Тому, ми
гідно несемо високе звання
громадянина
України,
поважаємо батьків і завжди
пам'ятаймо де ми народилися
і зростаємо. Ми бережемо і
примножуємо кращі традиції
нашого народу. Шануємо і
зберігаємо
традиції
та
національну
культуру
українського народу, гідно
захищаємо
честь
свого
навчального закладу.
Автор Кириленко Поліна,
11-А клас

“З родини йде життя людини"
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