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TIOJIOXTEHHq TIPO KJIYEHIII{ PYX

3A[IOPI3bKOI TIMHA3II

Nb 71

I. 3ara.nrHi no.noxeHHfl
1. Ue llotoxenns Bu3Haqae nopsAoK opranisaqiT ra ilpoBeAeuHs zaci!;ale^s rcly6ie :a

Als ce6e oco6zcro, sriAuo ceoix s.qi6Hocrefio naxulin ta
po6ona.
srxosHoi
no6axaur i e Qopuoro no3aKJlacHoi
HanpsMKaMu, nxi Ko)KeH 1nreHb su6upae

2.3ausrrs npoBoAflTb arr,r6aca.uopu, yrui 8-11 rnacin, lxi cralorb xepinuuraltra rly6y sa
BJracHLrM 6axaHnsna ra nporexqiero Bq[Tenq-npe.{MerHLIKa KoxeH arnl6aca.{op rntae cBoro
HacraBHrlKa, Brrr,rreJrr(npe,unenrura) , qxufi AonoMafa€ yrrHlo r oprauisauii ra npoee,qesHi 3aHsrb.
3. Arr,r6aca4opoM-

repiurnrou ruy6y

, MoXe cTarLI KoXeH yqeHb 8-11 xfiacis.

4.3aci.qannr rny6in rpoBoArrbcs sriAHo
coqiamnuft neAafor .

rpaQiry, qruft cxra,uae 3acrynHLIK Al{peKropa ra

5 Teuaruxy :aci,aaur rny6y arnr6aca.uop
saciAaHHs HacraBHI4Ky

nupiurye carntocriftuo, Ha!'ae nnaH npoBeAeHHf,

Anq xopexuii a6o rareepAxeHHt.

6. rlepes coqia;rrHi uepexi, yuni rirrauasii orpurvrylorr ei.quosilHi uosiAor,IreHHt ra Marorb
3Mory Bcryrrlrrl4 go rry6y ra eigni4ynaru saciAaHHs.
Kepyrorbcq flpanurauu grx yuHin rirvlnagii (sareep,uxeHl4Ml4
neAaroriqnorc paAoro riMnasii sia 30.08.2021, npororol Jtfl ).

].Ha zacitaHHflx rny6y yuni

Arr,r6aca.uop , rrrcuir. e repiuruxou KJry6y, Moxe
Br.rroplrcroByBarr4 rexHiqni saco6u , xr<i e y HaBqanbHouy xa6ineri.

8.

Ans

rpoBeAeHHs gaciAaHnq

9. llicns npoBoAeHns saciAaHuq eci 6axaroqi 3arlrcylorb cnoi ni4ryKu npo saciAanur y
eiAnoeiAHnfi xypnan.

10. Arr,r6aca,uop o6oe'q3KoBo 3anoBHroe eiAnoeiAHlaft xypnan

,

Ae siAlaiuae yunin, rxi

rp[xoAlrJrrr na saciAaHHi rny6y.

1. Kilrrcicrr \,ricqr B rpynax o6uexena - He 6ilsrue 15 oci6 na oAHoMy saHqri. llia
o6NaexeHHq He niAnaAarorr rny6r4 TaHuroBaJlbHofo HarIpflMKy - xinsricrr niaeiaynaqis Ha
1

oAHoMy saFrsrri

- Ao 30 oci6

.

rrpoBeAeHHq saciAaHr nporf,foM HaBqarbnoro poKy 3a noAaHHqM
Bqnrenfl-[peAMerHlr6a, neAarora-oprauiearopa, couianbHoro neAafora, 3acryrIHI'IKa AI{peKTopa
12. KoNen arvr6aca4op

nicls

HaropoAxyerbctr na r{opivnouy 3aftulbHolrlxilrHouy $opyui <fop.uicrs rirr.trasii)) si.unosi.uHolo
rpaMoTolo

КЛУБНИЙ РУХ
ЗАПОРІЗЬКА ГІМНАЗІЯ № 71

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
Із більш ніж 1000 учнів гімназії серед ваших однолітків,
однокласників, ви обов`язково знайдете десятки друзів, які
поділяють ваші інтереси.
На майстер-класах в наших клубах, які проводять саме
учні, під керівництвом вчителів , займаються усім, від
мистецтва до фізичних експериментів, і щороку вони будуть
працювати на ваші інтереси та змінюватись згідно ваших
уподобань.
Асоціація лідерів учнівського самоврядування пропонує
вам не марнувати час за комп’ютерами та гаджетами, а
відвідати наші клубні майстер-класи.
Отже, вибір за тобою. Ти можеш прийти на
заняття за наступними напрямками.

клубні

ФОТО-КЛУБ
Фото-клуб - заняття цього клубу присвячені пізнанню
світу

фотографії,

фотомистецтва

Персональні виставки фотографій

та

фотоаматорства.

наших учнів радують

всіх учасників гімназійної спільноти. Якщо ти бажаєш
навчитися творчо працювати над створенням фотознімків,
розвивати художній смак та творчу уяву, фантазію, логічне
мислення, то пропонуємо

тобі в нашому клубі знайти

однодумців і до того ж - свого потенційного глядача.

Клуб черлідерів – весела компанія учнів, для яких
виступи, ігри, участь у веселих заходах та на спортивних
змаганнях є частиною успішної реалізації програми розвитку
особистості

та

самореалізації. Приходьте на наші

тренування та станьте частиною
черлідерів.

гімназійної

спільноти

Клуб «Еко»

Клуб «Еко» - це волонтерський рух і
присвячена

робота клубу

обговоренню та вирішенню питань захисту

тварин у суспільстві, заходам конкретної адресної допомоги
притулкам для тварин, а також на наших зустрічах будуть
вирішуватись питання щодо організації акцій милосердя для
червоного хреста,

допомоги

людям

малозабезпечених

категорій, людей-інвалідів та інших заходів, які допомагають
зробити цей світ кращим та більш милосердним.

АСТРОЛОГІЧНИЙ КЛУБ

Астрологічний клуб- метою астрологічного клубу є
вивчення значень та інтерпретація небесних тіл та космічних
явищ, пізнання

містичності

космосу. Можливо, що ми

включимо в нашу програму занять опанування карт Таро,
хіромантію, нумерологію, основи медитації. Приходь і ми
разом будемо мандрувати у цікавий світ незвіданих явищ та
космічних прибульців.

Спорт - клуб
Не потрібно бути професіоналом! В тебе може не бути
зовсім ніяких навичок спортивної гри але ти навчишся, якщо
станеш приходити на наші заняття та весело, з командою,
проводити час. Ми граємо у волейбол, теніс, футбол. Самі
призначаємо матчі та збираємо команди. Тут професіонали і
любителі

грають один з одним, змагаються, виграють і

програють! Це весело, спортивно, дружньо, атмосферно. Це ж
спорт!

КЛУБ ТАНЦЮ
Клуб танцю- відкрита група для тих хто має і не має
танцювальної освіти. Безліч стилів та напрямків сучасного
танцю опанує не кожен але навчитися елементарним рухам,
цікаво

провести час, рухатися, навіть трохи схуднути,

підняти настрій – все це можливо, якщо приходити на заняття
танцями.

Арт-клуб живопису та малювання – заняття не тільки для
тих хто вміє малювати.
використовувати
проблем,

які

На

його заняттях ви навчитеся

різні форми
стосуються

мистецтва для вирішення

людей

у

світі.

Навчитеся

розбиратися у стилях та напрямках сучасного мистецтва.
Опануєте різні техніки малювання.

І

навіть якщо ви не

навчитеся малювати, ви цікаво зможете провести час,
розслабитися після напруженого шкільного дня, закінчивши
свій день цікавим спілкуванням та малюванням.
Протягом року у клубі буде проводитись багато тематичних
та персональних

виставок. Клуб також використовує

образотворче мистецтво

для того, щоб звернути увагу

школярів до сучасних

методів перевтілення виробів

мистецтва в плакати.

Клуб з шахів - приходь до цікавої компанії любителів
шахів, розумників, які за цікавими розмовами проводять
шахові турніри, товаристські матчі, і навіть якщо ти поки не
можеш виграти, бути причетним до компанії розумників – це
того варто. Запрошуються гравці різного ступеня підготовки.

Клуб поціновувачів англійської мови – членство у
клубі доповнить твої знання англійської мови за веселими
балачками, переглядом мультиків, фільмів, веселих змагань
на англійській мові, а чаювання на англійський манер додасть
тобі вихованості та самовдосконалення.

Клуб поціновувачів французької мови- членство у
клубі доповнить твої знання французької мови за веселими
балачками, переглядом мультиків, фільмів, веселих змагань
на французький манер, а якщо ти спечеш вдома і принесеш із
собою французькі круасани, повір, у колі друзів твій
словниковий запас буде як найшвидше поповнюватись
новими лексичними оборотами та французьким шармом.

Клуб поціновувачів німецької мови- членство у клубі
доповнить твої знання

німецької

мови за веселими

балачками, переглядом мультиків, фільмів, веселих змагань
на німецькій

мові, на якій говорили видатні митці давніх

часів та сучасності, і тобі не буде соромно за себе, коли ти
приїдеш у Німеччину ти будеш орієнтуватися у цій країні, та
якнайменше зможеш
відповідь.

спитати

і зрозуміти отриману

ІТ-спільнота- це сучасний клуб, в якому кожен учасник
може поринути у світ інформаційних технологій, отримати
необхідні для успішного майбутнього - навички 4К :
комунікація, креатив, командна робота, критичне мислення
та базові принципи технологічної грамотності. Звучить
круто, приходь і не зволікай.

КЛУБ ВОКАЛІСТІВ

Клуб вокалістів- на заняттях цього клубу ти зможеш
розвити свої вокальні задатки, займаючись розвитком та
популяризацією музичної культури. Це клуб для тих , хто
хоче співати, або хоче спробувати. Ми співаємо улюблені
пісні, організовуємо конкурси караоке, співаємо усі світові
хіти, вчимося тримати себе на сцені, розбиратися у тому, як
підібрати сценічний образ або перебороти свій страх перед
виступом.

Учасники

нашого

клубу

співають

загальношкільних святах та заходах, і не тільки.

на

Ерудит-клуб- якщо ти вважаєш себе ерудитом, якщо в
тебе є азарт до перемог у інтелектуальних конкурсах, якщо ти
хочеш бути у компанії таких же як і ти розумників, здатних
логічно розв`язати будь яке питання то тоді тобі до нас у
команду лідерів «Що?Де?Коли?»!

Клуб кібербезпеки.
Ти його не бачиш, але він бачить тебе. Знає твої дії, як
тепер, так і в минулому, а при нагоді передбачити і в
майбутньому. Це може бути: реклама; небезпечні сайти; спам;
втрата особистих даних; впливи через соціальні мережі;
віруси; шахраї, тощо.
Загрози приходять звідти, звідки не чекаєш, адже
можливо ти ще не знаєш, що при роботі зі смартфоном,
комп’ютером, є велика ймовірність того, що «непомітний
ворог» сидить поруч з тобою і знає про тебе все!Як уникнути
цього? Приходь до нас і ти будеш знати що робити.

Дебатний клуб- коли ми зустрічаємось то у нас гаряче
повітря від спорів та суперечок про нагальні питання у
суспільстві, серед молоді, у громаді, у світі та багато іншого.
Якщо ти любиш розмовляти, дискутувати, аргументувати
будь що, приходь до нас зі своїми роздумами та питаннями .

Клуб дизайну та декору- маєш намір реалізувати себе в
модній

індустрії, пов'язати життя з фешн-індустрією тоді

тобі саме сюди.
Професія дизайнер - творча, креативна і перспективна. Ти
дізнаєшся про безліч різних стилів, що сформувалися в різні
історичні

епохи,

наприклад

романський, модернізм.

хай-тек, деконструктивізм,

Драмат-клуб- якщо ти мариш сценою, любиш брати
участь у сценічних постановках, хочеш спробувати себе як
режисер і бажаєш, щоб друзі, рідні, однолітки та інші учні
гімназії аплодували твоїй сценічній майстерності? Тоді тобі
до нас у клуб!
Чекаємо тебе та твої ідеї.

МУЗИЧНИЙ КЛУБ

Музичний клуб- ти зможеш не тільки проявити свої
творчі здібності, заявити про себе, а й розширити свій
кругозір, знайти нових друзів, дізнатися про різні стилі в
музиці від кантрі та блюзу до інді – року.

Клуб журналістики.
Клуб для творчої молоді, яка цінує свободу слова. Ти
зможеш навчитися писати статті. Ти зможеш

вести

власну колонку або блог, спілкуватися і вступати в
дискусії з експертами, ділитися досвідом та ідеями.
Піднімати у гімназійній спільноті питання, які є на часі
та потребують своєчасних рішень.

МАТЕМАТИЧНИЙ КЛУБ
Математичний клуб- якщо в тебе дуже добрі
відносини з математикою або зовсім не добрі - приходь
до математичного клубу. Тут не має завдань, які б ми
не змогли б прорахувати. Цариця наук чекає на тебе!

Оригамі-клуб-

якщо

ти

маєш

бажання

після

напруженого дня відволіктися від навчальної метушні,
відпочити, щось зробити своїми руками, за чаюванням,
або цікавими розмовами серед таких же як ти
любителів

паперу,

поціновувачів оригамі.

тоді тобі до

нас

в

клуб

Історичний клуб- любов до історії людства приведе
тебе до нас, історичні події, королі та лицарі, отамани
та козаки, таємниці щодо розвитку історичних подій,
а також бажання брати участь в історичних турнірах
серед учнівської молоді - все це є у нашому клубі.
Завітай до нас на наші історичні зустрічі, бо і вони
колись будуть історією.

Психологічний клуб- клуб поціновувачів психічного
здоров`я на заняттях якого ви навчитеся справлятися з
депресивними станами, навчитеся цінувати життя та
розкриєте для себе цікавій світ психології людини,
зможете пізнати
самовираження.

себе

та

допомогти

собі через

Стендап-клуб- ти вважаєш себе гумористом або
сатириком, або тим кому є що сказати людям - тоді тобі
до нас у стендап-клуб. Тут збираються поціновувачі
гумору та гострого слівця, оригінальних ідей та
нестандартних форм. У веселій компанії
послухати, себе презентувати.

інших

Літературний клуб-під час занять у клубі ви гарно
проведете

час,

надбаннями,

поділитеся

творами,

своїми

літературними

віршами, поезією,

прозою,

зможете оцінити свій талант та талант інших учнів,….

Контент-менеджмент-клубфотографувати,

створювати

тобі
цікавий

подобається
контент

для

соціальних мереж? Тоді запрошуємо тебе до нас!
Головне завдання це зробити так, щоб на сайті, а також
в соціальних мережах і розсилках завжди була свіжа
інформація для користувачів, яка приваблює і мотивує.
Створення

фото

та

відео

контенту,

публікація,

оновлення та аналітика контенту сайту чи соціальної
мережі, саме цим займається контент-менеджер.

Якщо у класі конфліктують — станьте людиною,
яка допоможе розв'язати проблему.
Як

вирішувати конфлікти

мирним

шляхом

з

однолітками, як стати медіатором, про все це ти
дізнаєшся в Шкільній Службі Порозуміння (ШСП).

