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У НОМЕРІ:
Зі святом, учителі!...............................................1 стор
У нас – делегація з німецького Целле……...........……2 стор
Вчителько моя, зоре світова…………………...........…3 стор
Що принесе новий навчальний? …………...........……4 стор
Літо пізнавально-туристичне…………………............5 стор
Літо вишкільне…………………………..........………6-7 стор
Екскурсія в ролях, – приєднуйся!..........................8 стор

Іди – і обрій розшириться!

Привітання
Життя у ритмі
шкільного дзвоника…
Знову

золотом

охоплені

каштани

Робота

вчителя

–

це

вічний

й тополі, у хуртовині яскравих айстр

неспокій, пошук нового, напруження й

розпочинає осінній танок блакитноокий

переживання, та попри всі труднощі й

жовтень. Крізь шурхіт опалого листя

перешкоди ви сієте в серцях учнів зерна

звучить шкільний дзвінок – і в його ритмі знань, добра, людяності... Саме завдяки
летить уперед учительське життя.

вашій праці сьогодні наші гімназисти є

Свято… День учителя…

гідними громадянами України, яскравими

Учитель. Хто він?

особистостями, професіоналами…

Мрійник, ентузіаст, ініціатор цікавого,
наставник, творець, той, хто веде за
собою й радіє перемогам і досягненням
своїх учнів.
Учитель…
Це не професія, а покликання, адже
долю ви обираєте собі самі.

День за

днем, рік за роком ви вчите, навчаєте
своїх учнів, у їх душах запалюєте яскраві
вогники допитливості, цікавості, бажання

Любі вчителі, колеги, прийміть від

вчити й розуміти, відкриваєте для них щирого серця вітання зі святом – Днем
нові шляхи й незвідані країни, ведете за учителя! Нехай світлом сонця прилине до

Ãàçåòà
ã³ìíàç³¿ ¹1
ì.Ñóìè

вас удача, нехай невпинним джерелом

собою та надихаєте.
Учитель…

натхнення буде у вашій долі дитячий

Це поклик душі! Ваше життя пролітає

сміх! Натхнення вам, терпіння, здоров’я,

в ритмі шкільного дзвінка! Саме ви,

мужності та любові навзаєм!

шановні вчителі, щодня даруєте своїм

Катерина БОНДАРЕВА,

вихованцям упевненість у завтрашньому

директор гімназії

дні.

Цитати в №

Рима номеру

Лише той Учитель, хто живе так,
як навчає.
Григорій СКОВОРОДА

...Дзвенить дзвінок. Учитель в клас крокує Й на те, про що очей зірки питають,
З журналом під рукою на урок.
Учитель має честь відповісти!
Любові в його серці не бракує
Що ж можемо в святковій ейфорії
Для тих очей дитячих, як зірок,
Учителям сказати щиро знов?
Що з свого світу в душу заглядають,
Спасибі за дитячі світлі мрії!
Чекаючи уваги й теплоти.
Подяка вам, шановні, за любов!

Мудра людина не робитиме
іншим того, чого вона не бажає,
щоб зробили їй.
Конфуцій

Тетяна ЧОРНОВІЛ

Про все - звідусіль!

Ñòîð. 2. “Ã³ìíàç³ÿ”

ГОСТІ

КОРОТКО
4 вересня в оновленому сквері
Сумських стрілецьких дивізій пройшов
ритуал
посвячення
в
козачата
першокласників
Сумської гімназії
№1. Посвяту здійснив протоієрей,
кандидат богослов‘я Іван Чекалюк.
Із привітанням до козачат звернувся
Сумський голова Олександр Лисенко,
який вручив дітям знаки членів
«Молодої
січі»
імені
полковника
Герасима
Кондратьєва.
Майбутні
захисники Батьківщини були присутні
при нагородженні ветеранів російськоукраїнської війни, які отримали з
рук очільника міста Почесні грамоти
міського голови та книги «Суми.
Вулицями старого міста».
За духовне виховання учнівської
молоді учителю християнської етики
отцю Івану Чекалюку було вручено
Грамоту міського голови.

***

Патріотизм формується не з книжок і фільмів, патріотами стають ті, хто
любить і поважає рідну країну. Саме
цій темі було присвячено перший урок
для учнів перших класів «Україна –
єдина країна». На урок завітав випускник гімназії Андрій Карелін, який брав
участь в АТО, тому мав можливість
розповісти учням про непрості події,
що відбуваються на сході країни.
Урок пройшов під гаслом «Ми за
єдину країну – Україну».

***

22 вересня до нашого міста
завітають директори кращих гімназій,
ліцеїв, колегіумів із усієї України на
семінар
із обміну досвідом роботи навчальних закладів нового типу.
Педагогічний та учнівський колективи
Сумської гімназії №1 радо вітатимуть
гостей вже 23 вересня в стінах нашої
alma mater, адже вона входить до
переліку найкращих гімназій України.

НАША УЧАСТЬ

Із нагоди святкування 360-річчя
Сум, до обласного центру завітала
делегація німецького міста Целле, в
тому числі сам мер міста, пан ДіркУльрих Менде.
Наша гімназія радо вітала гостей: учасники Євроклубу зустріли
відвідувачів із хлібом-сіллю та провели невелику екскурсію приміщенням
школи. Особливу увагу присутніх звернули на куточок пам’яті українських
солдат, які загинули в зоні АТО. Тут
відбулася й хвилина мовчання.
У базовому кабінеті німецької
мови представникам міста-побратима
розповіли
про
співпрацю
нашої
школи з проектом PASCH та про
німецькомовний блог, що ведуть
учасники гімназійного клубу німецької
мови.
Особлива увага під час візиту
була приділена питанню можливого
партнерства нашої гімназії з однією
зі шкіл міста Целле задля розвитку
культурного діалогу, мотивації та полегшення процесу вивчення іноземної
мови українськими і німецькими
школярів. Німці були вражені рівнем
знання німецької мови, який продемонстрували гімназисти.
«Те, що ми тут почули, приємно
здивувало і дуже вразило мене», –
відреагувала на презентацію пані Ханелоре Фудеус, депутат від соціально-

демократичної партії міста.
«Ми завітали у Суми вперше.
Місто дуже цікаве своїм поєднанням
минулого і сучасного. Ми бачили,
як радо люди святкують день народження міста. Суми вразили нас
своєю дружністю та сердечністю, а
також особливою гостинністю. Це
неймовірно, як добре в вашій гімназії
діти різного віку володіють німецькою
мовою, цікавляться Німеччиною. Ваше
покоління особливо зобов’язане докласти зусиль до розбудови Європи»,
– поділився враженнями від візиту
мер Дірк-Ульрих Менде.
«Ми намагатимемося налагодити
будь-який наразі можливий контакт із
навчальними закладами міста Целле:
чи то листування електронною поштою, чи обмін листівками з нагоди
свят або ж спілкування з німецькими
учнями через скайп», – висловила
плани і побажання вчитель іноземних
мов,
керівник
Євроклубу
Ольга
Володимирівна Дашкіна.
Тож будемо сподіватися, що
цей візит принесе хороший результат, і вже скоро гімназисти матимуть можливість не тільки подорожувати до Німеччини за програмами
Гете-Інституту, але й долучатися до
німецько-українських шкільних обмінів
із містом-побратимом.
Анна БЕЗДЕНЕЖНИХ

А ти – медіаграмотний?

На День міста Сум відбувся серед
інших і такий цікавий захід – Ярмарок Агенції з міжнародного розвитку
США (USAID). Агенція, що дає гранти на корисні проекти громадським
організаціям світу, зокрема й України,
представила всі проекти, що діють
у нашій області. Тут була й робота з реформування судів, і розвиток
підприємництва, й протидія торгівлі
людьми… А ще діяв намет проекту
«У-медіа», де проводилася активна
робота з медіаосвіти містян.
Виявилося, дуже мало людей знають, хто є власниками наших ЗМІ.
Центральних каналів – ще хоч трохи, а
от місцевих – не знають зовсім! Хоча
зрозуміла й, на жаль, широко відома
приказка про тих, хто «замовляє музику». Отже, хочеш, щоб медіа тебе
не обманювали, – знай, хто за ними
стоїть!
Окрім цього, всі бажаючі могли висловити свої думки з двох тем:
які проблеми варто висвітлювати у
місцевих ЗМІ та які зауваження є до
наших ЗМІ. Сум`яни були активні, а
от узагальнити їх побажання та зауваження партнер проекту «У-медіа»
у Сумах, голова Сумського
прес-клубу Алла Федорина
запропонувала
учасникам
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Делегація з міста Целле – у нас

команди турніру юних журналістів
нашої гімназії. Бо хто ж у нас справді
медіаграмотний? Саме вони!
За короткий час гімназисти зробили «Сумську громадську газету». А
оскільки працювали дуже жваво прямо на «підлозі» площі Незалежності,
то дуже багато бажаючих приходили
їх фотографувати. Цей знімок – вже

на фоні готового випуску. Зліва – направо: Аня Безденежних, Ангеліна
Кованда, Влад Гнаповський та Алла
Федорина.
До речі, сама газета, повідомили
нам із Києва, висить нині в офісі проекту «У-медіа» міжнародної організації
«Інтерньюз».
Ася ОЛЕКСІЄНКО

Зі святом!
ЗНАЙОМСТВО

“Ã³ìíàç³ÿ”. Ñòîð. 3.

«Для мене важливо,
щоб учні поважали мій предмет»

ЗБЛИЗЬКА

- Чесно говорячи, це значною
мірою залежить від учителя, – чи
може він «тримати» клас… Був випадок, коли мене виганяли з класу;
бувало, ми прогулювали уроки… Але
в цілому я була хорошою ученицею,
активісткою, була комсоргом класу,
була в шкільному самоуправлінні. Не
сказати, що я була зразковою, ні, але
й безкештницею не була.
- Чому Ви обрали професію вчителя?
- У нашій сім’ї я не перша вчителька. Моя бабуся була вчителем, моя
тітка працювала вчителем історії. Я
вже у восьмому класі знала, що стану
вчителем. Отож, після восьмого класу
вступала на вчителя молодших класів,
але Бог не дав мені найголовнішого для
цього – музичного обдарування. І тому
я не пройшла конкурсу. Повернулася
до школи, після десятого класу вступила до Чернігівського педагогічного
університету на факультет історії. В
той час вступити на історичний факультет було складно. Але я зробила такий
вибір і не шкодую.
- Якими якостями повинен
володіти вчитель, аби досягнути
- Всі Вас знають, як доволі успіху в своїй професії?
серйозного
та
вимогливого
- Я вам хочу сказати, що
вчителя. А розкажіть, якою Ви були найголовніше для вчителя – уміння
ученицею?
співпрацювати
з
людьми.
Ми
Ніна
Михайлівна
Пархоменко
викладає історію вже багато років.
І багато років – у нашій гімназії.
Напередодні Дня учителя кореспондент «Гімназії» розпитував одну з
улюблених
гімназійних
учительок
передусім про непросту професію.

БЛІЦ

ГІМНАЗІЯ-

Кожен учень хоче щось унаслідувати
від свого вчителя. Наші гімназисти –
не виняток. Напередодні Дня вчителя
ми запитали у дітей, які
чесноти
наших учителів їм подобаються.
Євгенія Колесник, 6(10)-Г: «Мені
дуже подобається доброта та щирість
Наталії Михайлівни Топчій».
Анна Матвієвська, 7(11)-В: «Я
дуже люблю наполегливих і розумних людей, тому мені подобається,
як професійно
доносить до нас
інформацію Ніна Михайлівна Пархоменко».
Марія Радченко, 3(7)-А: «Я б хотіла
запозичити у Миколи Пилиповича
Карпенка його відданість ідеї».
Ліза Бабич, 6(10)-В: «Я люблю, як

працюємо з дітьми. З одного боку має
бути доброта і повага до учнів, але в
той же час – уміння налаштувати їх на
роботу. До цього потрібно мати хист.
І я дуже вдячна Богу, що він дав мені
якісь ці якості, що я стала вчителем.
- А з якими дітьми Вам легко
працювати?
- Я люблю працювати в «А» класах,
це не ідеальні учні, вони бешкетні, але
вони здатні засвоїти матеріал. Також
для мене важливо, щоб учні поважали
мій предмет, з повагою ставились до
мене та були готові співпрацювати зі
мною.
- Спеціальне запитання. А як Ви
ставитеся до хатніх улюбленців?
- Я з дитинства боюся собак, і вони
це, мабуть, відчувають. А зараз у нас
є коти, я дуже люблю котів, вони такі
приємні, м’якенькі. Папуг у нас ніколи
не було, пацюків я боюся…
- Чого Ви побажаєте своїм колегам у день професійного свята?
- Перш за все, звичайно, мирного
неба, злагоди в родинах. Хочу, щоб
наступила ідеологічна єдність у нашій
країні. Хочу побажати всім бути багатими, але не в матеріальному сенсі, а
стосовно того, що приємно кожному,
– в духовну плані, щодо мандрівок чи
чогось подібного.
Спілкувався
Влад ГНАПОВСЬКИЙ

Від учителя я візьму собі…
ставиться до дітей Марина Михайлівна
Гончаренко».
Маргарита Ременцова, 7(11)-В:
«Я дуже люблю і ціную любов до дітей і
творчий підхід до викладання предмету
Алли Василівни Баєвої».
Анна Шатрюк, 7(11)-В: «Мені
подобається почуття гумору Наталії
Олександрівни Семенцової».
Михайло
Прудников,
5(9)-В:
«Мене вражає те, як може поєднуватися
вимогливість
до
учнів
Вікторії
Володимирівни Магіс із їх прихильністю
до неї».
Анна Стародубцева, 7(11)-Б:
«Я дуже люблю, як Олена Василівна
Шевельова з любов’ю і добром
ставиться до учнів».

Богдан Чхайло, 2(6)-В: «Мені
подобається, як Надія Іванівна Мозгова
знається на своєму предметі».
Валерія Норик, 2(6)-В: «Я б
хотіла запозичити у Лариси Іванівни
Симоненко її любов до роботи і
ставлення до дітей».
Ксюша Толченнікова, 5(9)-Б:
«У Надії Федорівни Лиман є чудове
вміння складні речі робити простими.
Мені подобається, як вона навчає
математики».
Ольга Похваленна, 7(11)-А: «Мені
подобається у Оксани Миколаївни
Клюєвої її величезні знання й уміння
їх передавати своїм учням».
Розпитувала Катерина БАЄВА
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Дім, який будуємо ми
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СВЯТО!

душ, керівник Іллінського відділення

Всі дороги ведуть до школи…

Приват

Банку;

Анна

Мілізарова,

керівник напрямку «Юніор Банку» Приват Банку; Ірина Воропаєва, методист

шкільного дзвоника. Знову вулиці на- інформаційно-методичного

«Сумська гімназія – це не точка
на карті земній,
А це світло сузір’їв яскравих,
Світ любові й добра, сподівань
і надій,
Храм наук для розумних
і жвавих»,

центру

шого міста розквітли від дитячого ще- управління освіти і науки Сумської
бету, юнацьких посмішок та чарівної

міської ради; Володимир Стіфатов, го-

хуртовини осінніх квітів. Цього дня всі лова батьківської ради Сумської гімназії

– такі слова про рідну школу лу-

шляхи ведуть до школи. Це дорога до

№1. Вони побажали першокласникам,

знань, до невідомих звершень.

аби перед ними відчинялися двері до

Особливо хвилюючим був цей день казкової Країни Знань; аби діти на-

нали першого дня осені на звичних і для першокласників – гімназистів, які вчалися добра, мудрості й поваги; навперше переступили поріг гімназії. На вчилися берегти й любити свій рідний
завжди нових урочистостях.
Так, перше вересня – День знань наше свято завітало багато гостей: Сте- край, свою землю.
За
доброю
традицією,
бать– одне з найбільших свят у нашій пан Пак, заступник Сумського міського
державі. Цього дня в усіх навчальних голови з питань діяльності виконавчих ки під рушниками провели учнів до
закладах України розпочинається но- органів влади; Світлана Запара, док- класних кімнат, де на них чекають
вий навчальний рік. Ранок першо- тор юридичних наук, декан юридичного корисні та цікаві уроки, доброзичливе
го вересневого дня в нашій гімназії факультету Сумського Національного спілкування та тепла дружба.
Наталія СЕМЕНЦОВА
наповнився мелодійними звуками аграрного університету; Лариса Долго-

Хай цей навчальний
стане неповторним!

ІЦ
ГІМНАЗІЯ-БЛ

Із перших днів нового навчального

Ліза Бабіч, 6(10)-Б: «У цьому на- них результатів у підготовці до ЗНО.

року гімназисти поринули у шкільне

вчальному році я хочу отримати бага- Усім

життя. У кожного є свої сподівання та

то нових знань, а також показати себе складання ЗНО та омріяного вступу

плани на майбутнє. Які ж саме пер-

з найліпшої сторони як учениця, до- до вишів».

спективи на черговий навчальний ма-

сягнути успіху в навчанні».

ють гімназисти, ми дізналися у них
самих.
Саша

бажаю

гарного

Маша Радченко, 3(7)-А: «Як на
мене, то було б непогано, якщо б у

Мироненко,

5(9)-А:

«Я

нашій гімназії проводилося більше

сподіваюся, що цього року в мене

цікавих заходів, які б допомагали

будуть хороші оцінки, моїм успіхам

відпочивати нашим учням».
Маргарита Ременцова,

радітимуть батьки».
Ксенія

випускникам

7(11)-В:

5(9)-Б:

«Я очікую ефективної підготовки до ЗНО,

«Мені хотілося б, щоб у нас були но-

а також для мене цей рік має бути яскра-

вовведення щодо шкільної форми,

вим,

тобто щоб вона не так суворо контро-

гімназії. І, звісно, – чудового випускного». інтелектуальних конкурсів, перемог і

лювалася».

Толченникова,

Михайло

Прудников,

5(9)-В:

адже це останній рік навчання в «Очікую безліч цікавих уроків, турнірів,

Аня Матвієвська, 7(11)-В: «Про позитивних емоцій».
цей навчальний рік я мріяла 11 років,

Женя Колесник, 6(10)-Г: «Хотіла

тому впевнена, що запам’ятаю його б отримати від навчального року грунна все життя».

товних знань, корисних умінь, успіхів

Діана Петросян, 7(11)-В: «Очікую у навчанні, приємного спілкування з
більше позитивних емоцій і нових учителями та учнями гімназії».
знань».

Аня Шатрюк,

7(11)-В: «Очікую,

Ангеліна Кованда, 7(11)-В: «Я що цей рік буде неповторним!»
прагну продуктивної роботи, позитив-
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А в Карпатах завелися кенгуру!
Принаймні – у літньому математичному таборі
У серпні цього року мені випала
можливість поїхати до літнього табору Міжнародного математичного конкурсу «Кенгуру». Окрім мене, Сумську
область представляли ще троє дітей:
дві дівчинки та хлопчик. У перший же
день ми познайомилися з дівчинкою з
Рівненської та хлопцями із Полтавської
області й протягом зміни вже були
нерозлучними друзями.
Мешкали
ми
у
готельному
комплексі «Горгани». З наших вікон
відкривалася
неймовірна
панорама величних Карпат. А з іншого боку
навіть було видно найвищу точку
України – гору Говерла.
Зміна виявилася напрочуд цікавою
і пролетіла майже непомітно. Адже
щодня ми мали лекції з математики
та інтелектуальні ігри такі, як «Що?
Де? Коли?», «Математична карусель»,

літній тур конкурсу «Кенгуру». Усі вони напевно, кожний знайшов собі друзів
були пізнавальними. Одного вечора із іншого куточка України.
Ці 10 днів я провела дійсно
у таборі проводилися вечорниці, і я
допомагала в їх організації, складала незабутньо!
сценарій і проводила самі вечорниці
Софія КОВАЛЕНКО
з іншими дівчатами. Усім було посправжньому весело! :)
Також важливою частиною зміни
були екскурсії. Загалом їх було чотири: поїздки на гору Довбуша, на
солоні озера, підйом на Говерлу (яка,
на жаль, нам так і не підкорилася) та в
Буковель на підйомник… Коли лазили
горами та печерами, проявляли всю
свою сміливість та вміння, випробували на собі солону воду в солоному
озері, виявили витримку на Говерлі
та відкрили неймовірні краєвиди в
Буковелі.
Девізом нашого з’їзду було «Кенгуру збирає друзів». І це правда. Адже,

У горах ти забуваєш про всі
проблеми, ціль одна – дійти
або Справжнє обличчя Карпат
Надзвичайні краєвиди, важкий
наплічник, каша на багатті, дикі тварини та нові друзі. Все це – про піші
походи.
Наприкінці серпня я став учасником
дивовижної подорожі нашими рідними
Карпатами у групі однодумців, а власне – просто скажених людей. Потягами з пересадками ми дісталися Льво-

ва, а звідти нічною електричкою – до
Рахова.
Пригоди почалися вже першого
дня, адже нам довелося стати табором біля самісінького виїзду з міста,
під величезним знаком «Рахів». Кажуть, що десь там є центр Європи,
але вночі ми його не побачили. Та
й особливого бажання його шукати не виникало. Вже наступного дня
нас чекали гірські струмочки та перший підйом. Бувалі туристи кажуть,
що перший день неважкий, бо ти –
особливо після тривалої паузи – ще
не до кінця розумієш усю складність
походу, і врешті-решт тебе ще манить можливість вернутися. Втім,
відкинувши думки про затишне ліжко
і теплу ванну, ми продовжили нашу
подорож. Маленький намет, який доведеться навчитися ставити на будьякому місці, навіть на схилах, та студена вода замінять мені всі зручності
на подальші шість днів.
Уже далі ми відчули на собі, що таке
дійсно крутий підйом, адже за день,
пройшовши 20 кілометрів, піднялися
на найвищу точку нашого походу.
Це Піп-Іван Мармороський висотою
1936 метрів. Звичайно, ще не Говерла, але краєвиди звідти відкриваються
дивовижні. Подальший наш маршрут
простягався
мармуровою
дорогою
біля самісінького кордону з Румунією.

Іноді дорога завертала на румунську
територію, тому я можу похвалитися,
що влітку відпочивав за кордоном!
Ми відучили гори по-справжньому.
Ми спробували їх на смак, а смакують вони запашною малиною, суницею та чорницею. Пахнуть гори
свіжим повітрям, в якому зосереджені
тисячі ароматів квіточок. Шумлять
гори стрімкими ріками та срібними
дзвониками худоби, що пасеться на полонинах… Також ми бачили
справжнє обличчя Карпат. Звичайно,
це приємно – мандрувати горами,
поки світить сонце і ти можеш насититись енергією, якої тобі так бракувало
цілий рік. Але Справжні Мармароси в
дощах, у постійних потоках брудної
води та в’язкої багнюки. Взагалі кожен день у горах – це виклик, у першу
чергу самому собі: чи ти здолаєш ці
гори, чи, може, вони зламають тебе.
Вийти переможцем звідси не можна.
Бо гори долають кожного. Вони долають наше звичне життя, руйнують
нашу зону комфорту, а ще вони забирають у нас якусь частинку і стають
на її місце. Тому ти щороку будеш повертатись туди, бо інакше вже не зможеш.
Влад ГНАПОВСЬКИЙ
Фото автора.
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Патріотичня «колонія»,

або Як незабутньо провести канікули
Приїхавши до наметового табо- тренінги, метою яких було знайомство
ру «Коловрат», відразу розумієш, що

таборовиків із проводом та між собою.

зараз буде щось незвичайне, можли-

Провід налічував вісім чоловік, впер-

І серед ночі, по вологій траві, сонні,
ми «намотували кола» біля табору,
присідали та ходили навприсядки…

во, навіть очікуєш якоїсь пастки. Най- ше ми побачили їх разом на першій Для мене це було незвично, але така
швидше, це й є те саме відчуття при- збірці, де нам пояснили правила та трохи «муштра», уявіть, зацікавила!
Переломним і найкращим днем тагоди…
повноваження кожного з членів пробору для мене став вимарш – піший
воду: комендант – «найголовніша» люпохід до села. З гордістю можу скаПОЧАТОК
дина у таборі; писар; інтендант, який
Перші кілька днів ішов дощ, тому слідкував за спорядженням; кілька зати, що ми пройшли майже 55
більшу частину часу ми сиділи у інструкторів, які проводили лекції; кілометрів! Мали час поспілкуватися,
наметах. Спершу нас поділили на лікар і керівник штрафбату, куди по- познайомитися з усіма і не обмежуварої, не дивлячись ні на стать, ні на трапляли ті, хто якимось чином по- ти себе власним роєм. Прийшовши до
вік. Особисто мені цей розподіл рушував правила. Отже, з усіма ми села, ми, наче дикі, кинулися до мане подобався, адже багато хто познайомилися на першій збірці. До газину, але навіть ті, в кого не було
приїхав до табору з друзями. Але речі, збірка – це хвилинне зірання усіх грошей, не були ображені. Провід
їх спеціально розділяли порізно, а таборовиків із метою повідомити їм купив на усіх таборовиків морозива,
переходити в інший рій не можна якусь інформацію. За десять секунд солодкої води, соків, запропонував
було в жодному разі, адже «накази ми повинні були добігти з будь-якої бутерброди зі згущеним молоком та
проводу виконуються швидко та без частини табору до бунчужного, чле- іншу смакоту, за якою ми вже починаобговорень». Ох, як часто ми чули цю на проводу, в повноваження якого ли сумувати.
Після вимаршу табір став для мене
фразу!.. Але про все по черзі.
входив дисциплінарний вишкіл. Кожіншим. У нас сформувалася компанія з
на секунда спізнення хоча б однолюдей із різних роїв, і ми потім тримаго з таборовиків дорівнювала однолися разом, навіть на тих завданнях,
му відтисканню для хлопців і одному
де треба було діяти виключно роями:
присіданню для дівчат.
в їдальні сиділи разом, біля варти ра-

ВАТРА

зом, на лекціях разом...

У кінці кожного дня ми складали

НАВЧАННЯ

ватру. Це таке велике багаття, на яке
Про

впродовж десь години збирає дрова
у лісі весь табір. Біля неї ми сидимо,
спілкуємося, співаємо пісень; а інколи
бувають тематичні ватри, для яких кожен рій має протягом дня підготувати
сценку, пісню, або міні-постановку. За
найкращі виступи рої-переможці нагароджувалися особливою таборовою
валютою, за яку можна було на кухні
купити якісь солодощі.

сати

лекції
багато,

можна

окремо

адже

вони

пибули

різнопланові та досить цікаві. Велика

увага

приділялася

історичній

тематиці. Оскільки табір патріотичний,
то

основними

ворення

були

напрямками
діяльність

обго-

ОУН/УПА,

український і світовий націоналізм,
кофлікт між Росією та Україною. Окрім
інтелектуального розвитку, були й навчання, спрямовані на покращення

НАЙЯСКРАВІШЕ

навичок комунікацій, поводження на

Мабуть, найяскравішим епізодом
На фото:
У таборі кожен займався своїм:
перших днів табору був перший
журналісти брали інтерв`ю, автор
цих рядків збирала квіти до вечірньої алярм. Нас підняли серед ночі. Дочеватри…
кавшись усіх «на кулачках», ми почу-

публіці. До табору часто приїжджали

ли, що погано бігали ранкову руханку,

таборовиків із основами військової

…Дощ то припинявся, то почи-

нався знову. Під час про- тобто пробіжку, та робили зарядку.
яснень нам проводили різні
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Отож, будемо перероблювати її зараз.

цікаві гості, які проводили незвичайні
тренінги. Для прикладу – цілий день
був

виділений

справи:

як

для

ознайомлення

правильно

маскувати-

ся, які особливості та класифікація

Вишкільне літо
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військового споряджання, як розбира-

бором. Нічне підняття символізувало

ти зброю та надавати першу допомогу

повернення нашого традиційного про- померла, тобто моя стрічка лишилася

у військових умовах.

воду. І ось стоїмо ми «на кулачках», незаймана. Це був останній масштаб-

ремогла, а я навіть жодного разу не

навколо дим від димових петард, пе- ний захід табору.

ШТРАФБАТ

ред нами наш провід, але не в повно-

Десь у середині зміни я потрапила му складі. Раптом вибухає салют (по-

ПРОЩАННЯ

зі своєю подругою до штрафбату. Це

вномасштабний салют!), лунають бій

В останню таборову ніч ми склада-

був уже другий раз. Перший пройшов

курантів та імперський марш – голов-

ли величезну ватру, над якою працю-

досить легко, тому я знов очікувала

на тема «Зоряних війн». Після усього

вали близько чотирьох годин. Навіть

мінімум навантаження. Так я ще ніколи

цього шоу ми чуємо з протилежного спиляли цілі дерева, діаметром стов-

не помилялася!..

берега річки страшні слова «табір,

бура десь 30 сантиметрів. Та, на диво,

Першим нашим завданням було

збірка», розуміючи, що нам доведеть-

ця ватра зовсім не гріла і було сумно.

очистити навколо ватри коло радіусом

ся перепливати річку. Я благала, аби

Наступного дня, у день від`їзду,

у три метри – від маленьких гілочок,

там були байдарки, але через хвили-

ми нічого суттєвого не робили, навіть

яких була безкінечно велика кількість і

ну зрозуміла всю дурість такої надії.

тренінгів ніяких не було, просто че-

які було так складно збирати у високій

Усі таборовики почали нашвидкоруч

кали моменту, коли нарешті поїдемо

сухій траві. Ми попросили граблі, та роздягатися, скидати речі в одну купу

додому. Чесно кажучи, я чекала цього

отримали коротку відповідь «ні». Але та плигати у річку, добре, вода була

моменту з нетерпінням, і не тому, що

вирішили, що не такі й прості, все ж
узяли ті граблі наперекір слову командира штрафбату, і потім дуже пошкодували про це. Побачивши, що
ми не послухалися, він прикріпив до
наших правих рук гирі у два з половиною кілограми (тобто цією рукою
ми взагалі нічого не могли робити)
та дав лише годину на виконання непосильного завдання. Методом шахрайства та постійного знімання тієї
гирі, коли керівника не було поруч,
ми таки закінчили... Було дуже жарко,
ми стомилися і попросилися піти скупатися. На моє диво, нам дозволили!
Тоді я ще не до кінця зрозуміла, що на
«Коловраті», особливо у штрафбаті,
просто так нічого не буває… Наше купання полягало у тому, що в одязі ми
перепливли річку та мусили на іншому
березі прополювати пляж, довжина

На фото: … а ще один гімназист і таборовик Влад Гнаповський знаходив
час для боксу.

якого була близько двадцяти метрів! тепла. На іншому березі стояв наш мені не сподобалось у таборі, проТам росла висока трава, яку ми мали

бунчужний і ще кілька членів прово-

вирвати, та засипати ямки піском. ду, позаду них горіли величезні смоСказати чесно, здавалося, що тро- лоскипи, і саме тоді я відчула цей

сто я почала сумувати за благами
цивілізації, яких не мала два тижні.
Приїхавши до міста, ми розпро-

хи хочеться померти… Закінчили ми лякаюче-інтригуючий смак пригоди…

щалися. Але вже за кілька годин

лише до обіду наступного дня.

зустрілися знову. Разом із проводом

ТЕРЕНІВКА
НІЧНИЙ АЛЯРМ
«Коловрат»,

звичайно,

яскрава

Кілька днів потому
теренівка,

гра,

де

усі

в нас була

пішли у Дорослий парк, попили кави
та поїли піцу. І це була остання зустріч

таборовики нашої зміни «Коловрату».

сторінка мого літа. Але найяскравішою діляться на дві команди, проводять у

Я стомилася, але в жодному разі

сторінкою самого «Коловрату» був

лісі близько восьми годин. У кожно-

один із алярмів.

го на руці прив’язана стрічка жовтого мала змогу почистити зуби та помити

не жалкую, що поїхала. Де б я ще

Нас підняли рівно о дванадцятій

чи червоного кольору, відповідно до

годині ночі після дня самоврядування.

того, якій команді ти належиш. Мета

Таборувала

Це день, коли один із роїв повністю

гри – у боях зірвати якомога більше

Ангеліна КОВАНДА

голову у річці? Екзотика як-не-як…

заміняє весь склад проводу і керує та- стрічок суперника. Наша команда пе-
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Це цікаво!

Ñòîð. 8. “Ã³ìíàç³ÿ”
П`ятого вересня, у межах програми відзначення
360-річчя з дня заснування міста Суми, відбулася
театралізована
екскурсія
«Я розкажу тобі про Суми».
Вона
була
ініційована
Агенцією промоції «Суми».
В історичному центрі
міста
сумчани
мали
можливість
зануритися
в
історію
нашого
міста, дізнатися про його
основні етапи становлення. Організатори екскурсії
залучили до проведення
студентів і школярів, зокрема, й нашої гімназії.
Ці учасники в костюмах
різних
історичних
епох
розповідали про визначні
пам’ятки культури, відомих
діячів Сумщини та цілі епохи. На вулицях можна було
побачити козаків із полку Герасима Кондратьєва,
гусарів
Сумського
полку, панянок зі сторінок
творів Антона Павловича
Чехова, містян кінця ХІХ
століття, льотчиків часів
Вітчизняної війни та багато інших цікавих історичних
персонажів.
Зустрічали й запро-

Виставки

шували
на
екскурсію
біля
дзвіниці
СвятоВоскресенської
церкви,
історичної перлини міста.
І здійснювали ці запросини
слобожаночка в автентичному костюмі, справжній
український козак і легендарна особистість – Маруся Кондратьєва. Сумчани та гості міста поступово
дізнавалися про цікаві факти
історії з вуст «історичних
осіб». Це зробило екскурсію
живою, цікавою, унікальною,
адже
подібний
захід
відбувся вперше в Україні.
Організатор
екскурсії
Анна Коршунова зазначила, що такі театралізовані
мандрівки містом стануть
традиційними для Сум, у
подальшому
планується
розширити їх тематику, залучити більше школярів до
їх організації та проведення. Слідкуйте за новинами
Агенції промоції «Суми»,
дізнавайтеся більше про
нові екскурсії та вирушайте
мандрувати містом разом
із історичними персонажами!
Катерина БАЄВА

Про Суми розказали персонажі сумської історії
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