
Гуртки Вараської гімназії –
територія розвитку талантів дітей



Вокальний ансамбль “Лілея”
Керівник ТОЧИНСЬКА Л.А.
Постійний учасник та переможець міських та обласних вокальних 
конкурсів.





Газета “Гімназист” .Керівник: Гузь А.О.
Висвітлює події з 1999 року



Гурток “Юний художник” Керівник Гутник М.М.
2020 рік: ІІ місце “Україна без корупції”;
Всеукраїнський конкурс дитячого малюнка “Збережемо грунти рідної України”;
Всеукраїнський конкурс учнівської творчості “Об’єднаймося ж, брати мої”





Хореографічний ансамбль “Сузір’я”
Керівник Банацька Н.О. Постійний 
учасник та призер обласного 
конкурсу хореографічного мистецтва 
“Закаблуки”.



Військово-патріотичний гурток “Джура” Керівник: Шевчук В.В.
2017-2018 н.р.- 2 місце на міських змаганнях гри «Сокіл»   
18-19 н.р. - 1 місце на міських змаганнях і 7 місце на обласних 
хмаганнях.





Гурток “Літературна творчість”
Керівник: Печончик Н.П.



Гурток “Літературна творчість”

Керівник: Печончик Н.П.
 2018 рік: І місце -“Перло многоцінне” збірка “Струни душі”;

 2018 рік: І місце у обласному конкурсі “Об’єднаймося ж брати 

мої” збірка “Ми єдиний народ”;

 2018 рік: ІІ місце у обласному етапі МАН

 2020 рік: ІІ місце “Перло многоцінне”- збірка “Рідній мові”



Гурток “Сила та спритність”(баскетбол)
Керівник: Ковалець Ю.Б.
2020 рік: І місце у міській спартакіаді з баскетболу;
І місце у міських змаганнях зі стрітболу (3х3)



Гурток “Євроклуб”
Керівник: Климович С.П.
.

Засідання Євроклубу.  Тема 
"Толерантність".

Прибирання сміття біля 
річки.Євроклуб



Квест "Європейські перегони"



Квест "Я+ Ти =МИ

Оформлення великоднього дерева у 

дворі гімназії.



Гурток “Юні пластуни”
Керівник: Гаврилюк Ю.С.



Участь у пластовому “Святі Весни-
2021”





Онлайн-

фестиваль-

конкурс “Моє 

місто-

найкраще“, 

який проходив 

з 7 по 13 

вересня 2020 р. 

(нагороджені 

заохочувальни

ми призами).



ооооллрлоор
о

жовтень 2020 

р.-

виготовлення 

оберегів для 

Захисників 

України.



14 грудня 2020-

благодійна 

акція:”Миколай 

мандрує 

Україною“. 

Виготовлення 

подарунків 

дітям, які 

проживають на 

лінії 

розмежування в 

Луганській обл.



17 грудня 

конкурс “Планета 

іграшок-2020“.  

Нагорода: подяка 

та солодкий 

подарунок



З 27.04 - 07.05.2021 виставка до 

великодніх свят



IV міський онлайн 

фестиваль-конкурс 

дитячої та молодіжної 

творчості “Зіркова 

хвиля“, який 

відбудеться 27-28 

травня 2021 р.


