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АНОНСИ

А у нас з’явилися нові 
творчі студії! Які саме, 
читай  

Будь у курсі новинок 
Палацу. Не прогав свій 
шанс дізнатися щось 
цікаве! Огляд 

Хто вони – наші 
переможці? Дізнавайся 

Європейські канікули 
очима нашої вихованки 

Вчитель як президент. Справж-
ній голова держави має бути при-
родженим лідером, мати вели-
чезне покликання, купу талантів, 
амбіцій та відповідальності. Але, 
хвилиночку! Всі ці якості, здібності 
та вміння повною мірою належать 
нашим вчителям! Їх слово, як і 
слово президента, відіграє для 
нас вирішальну роль. Наші вчителі 
– справжні головнокомандуючі,  
що надихають на інтелектуальні 
баталії, зупиняють війни та попе-
реджають конфлікти. У них завжди 
є цілий арсенал ідей, влучні думки 
та гостре почуття гумору. А які ста-
леві нерви! 

Як справжні лідери, вони здатні 
об’єднати «народ», завжди трима-
ють слово та виконують обіцянки. 
Якщо сказав «контрольна», це 

означає «ховайся в жито»! Сказав, 
як відрізав, а двійки тож не санкції, 
вони реально працюють! Якщо 
байдики бив або гаву спіймав, 
–отримай «резолюцію» у щоден-
ник. А ще вотум недовіри щодо 
неналежної поведінки! До всього 
викладачі вміють метати блискавки 
очима та розмовляти без слів. Тіль-
ки-но погляне на тебе, а ти вже все 
зрозумів. І щоденник почервонів 
від сорому. Ніхто так не мотивує 
ледачого підлітка як суворий, але 
справедливий вчитель!

Втім на відміну від президен-
та, вчитель, насамперед, це на-
ставник та провідник. Він майже 
завжди доступний та дійсно близь-
кий до своїх учнів. А викладачі 
нашого Палацу – мега-відкриті, 
досвідчені, енергійні та розуміючі! 
З ними можна пожартувати, по-

битися (у гуртку тайського боксу), 
заспівати, станцювати, пограти, 
відпочити від школи та створити 
багато неймовірного! Ось, за що 
ми вас любимо! За те, що у нас 
завжди є спільні теми, за те, що 
розумієте нас, навіть, коли ми ко-
сячимо, не намагаєтесь «давити 
авторитетом», підтримуєте наші 
божевільні починання та відчай-
душно вірите в нас. Велике вам за 
все спасибі! 

Але це ще не все. Хто про що 
питає вчителів, от і ми вирішили 
поставити їм «президентське» 
запитання. Ось воно – які ново-
введення ви бажали б започат-
кувати у нашому місті? Чи, може, 
традиції відновити? Отже, чим 
працівники освіти пропонують 
«освітити» рідне Запоріжжя, – чи-
тайте на сторінці 3. 
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