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Турніри

Іди – і обрій розшириться!

Наші правознавці – другі!
20-21 жовтня на базі Сумської
філії Харківського національного університету внутрішніх справ відбувся ІІ
міський турнір юних правознавців для
учнів 9-11-х класів закладів загальної
середньої освіти.
У турнірі взяли участь 16 команд
міста. Команда Сумської гімназії
№ 1 «Veritas» у складі Віталія Спаських, Аліни Авраменко, Катерини Зубалій, Аріни Орєхової, Анастасії Смако-
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гуз зайняла ІІ місце. Керівник команди
Наталія Жильнікова.
Гімназисти продемонстрували
вміння використовувати у виступах
положення
нормативно-правової
бази, працювати у команді, пояснювати, аргументувати і відстоювати
власну позицію, визначати державноправові реалії в Україні та порівнювати їх із зарубіжним і міжнародним
досвідом.

На черзі – журналісти
Із 17 до 19 листопада на базі нашої гімназії відбудеться XV обласний турнір
юних журналістів.
До участі запрошуються команди у складі 3-5 учнів.
Заїзд та реєстрація учасників – 17 листопада за адресою м.Суми,
вул. Засумська, 3.
Відкриття турніру 17 листопада о 14-ій годині.
Більш детально про турнір і журналістику в гімназії читайте на сторінці 2.

Цитати в №

Рима номеру

«Найвище завдання будьякої творчості - знайти незвичайне у звичайному і звичайне
у фантастичному».

А листя просить: – Дай нам тої
Красива осінь вишиває клени
втіхи!
Червоним, жовтим, срібним,
золотим. Сади прекрасні, роси – як вино...
Ворони п’ють надкльовані горіхи.
А листя просить: – Виший нас
зеленим! А що їм, чорним?
Чорним все одно.
Ми ще побудем, ще не облетим.

Дені ДІДРО

Ліна КОСТЕНКО

ТЮЖ
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ЗНАЙ ПРО

Кілька дат із історії гімназії та…
журналістики
Отже, 15-ий обласний турнір юних
журналістів!
Давайте порахуємо: сьогодні мінус 15… Саме так: 2003 року восени
відбувся найперший обласний турнір
юних журналістів. Згодьмося, зграбненька дата. Не кругла, звісно, але
«15» теж лунає урочисто.

Як усе починалося
Щоб зрозуміти витоки ТЮЖу, слід
повернутися ще трішки в часі…
П`ятьма роками раніше, 1997
року, коли у сумських вишах почали
говорити про те, аби відкрити в Сумах відділення журналістики, у гімназії замислилися. Адже гімназія – не
просто школа, це – відділення довишівської підготовки – ніби початкова
ланка для ВНЗ, що цілеспрямовано
готує дітей до вступу на ті чи інші відділення університетів. Відповідно, у
гімназії є спеціалізація, і той, хто хоче
стати медиком, вивчає біологію та
хімію; хто правником чи учителем –
акцентує на гуманітарних предметех
і так далі.
А де готуватимуть майбутніх журналістів?
На це запитання відповіла директор гімназії Катерина Бондарева,
організувавши при гімназії рівно 20
років тому гурток, або, як сформулювали врешті, студію юних журналістів.

На фото – Катерина Бондарева.
Серед тих перших студійців є
особистості, які вповні реалізували
себе на цьому поприщі. Катя Лебедєва тривалий час працювала на «5
каналі», а зараз – у команді відомого політика. Ольга Кошеленко – журналіст каналу «1+1».
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Наталя Євтушенко стала радіожурналісткою, але зараз займається громадською роботою. Олексій Гвоздик
працював у газетах, на каналі «СТБ»,
у журналі «Репортер», нині займається піаром. Рита Чимирис працювала у
«Комсомольской правде» в Украине»,
журналі «Репортер», зараз теж піарщик… Список можна продовжити. І
він – ніби підсумок роботи студії при
гімназії.

Перший обласний
На той час гімназія стала піонером у області з проведення турнірів
із біології та фізики. Поняття «турнір»

тільки-тільки з`явилося. І Катерина
Бондарева вирішила: заходи зі звичних шкільних предметів можуть бути
скрізь. А от якщо спробувати провести турнір з журналістики? Цікаво? Так!
У спілкуванні з керівником студії,
фаховим журналістом і тоді – головою обласного прес-клубу Аллою
Федориною з`ясували, як це має
бути. І гімназія та прес-клуб вирішили взятися за нову справу. Гімназія
– організаційно, прес-клуб забезпечував запитаннями та членами журі
– журналістами-професіоналами. Як
не згадати з вдячністю тих, перших
(дехто й сьогоднішній) членів журі?
Василь Чубур, Галина Карпенко, Вікторія Красноплахта, Алла Акіменко…
Формулювати саме турнірні, дискусійні запитання Аллу Федорину
навчав Юрій Зимак, доцент СумДУ,
кандидат фізико-математичних наук,
який мав досвід проведення турнірів. Звісно, вони були простенькі, порівняно до сьогоднішніх. Адже за 15
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років журналістика змінилася; стали
«зубастішими» члени команд; набули
досвіду разом з роками члени журі.
Погляньте лише на фото, де стоїть
четверо учасників найперших турнірів. Крайній справа – Володимир
Садівничий. Так-так, оцей молодий
викладач СумДУ тепер професор і голова журі обласного турніру. Поруч із
ним тодішня голова обласної Спілки
журналістів Лідія Рижкова. Саме вона
запропонувала назвати турнір іменем
видатного фахівця Геннадія Петрова.
А крайня зліва – найперший капітан
найпершої гімназійної команди Маргарита Чимирис.

(Дякуємо за фото Миколі Баштовому).

А далі?
Якщо відстежувати історично, то
маємо ще одну дату: 1998 року вийшов перший номер газети «Гімназія»,
першої в області офіційно зареєстрованої шкільної газети. Отже, – підрахували? – наступного року матимемо
20-річчя гімназійного видання.
До обласного турніру юних журналістів додався Всеукраїнський ТЮЖ.
Цього року навесні він пройшов утринадцяте, отже, через два роки знову матимемо приємну подію – 15-ий
ВТЮЖ.
Поки ж на черзі 15-ий обласний. І
всім його учасникам, а насамперед,
звичайно, гімназійній команді, яка
вже 15 років має назву «Nota Bene»,
ми бажаємо успіхів!
Редакція «Гімназії»

Щоденник учителя
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ГІМНАЗІЯ-БЛІЦ

Коли вчителі були школярами…

Безперечно, кожен учитель прагне бути зразком для своїх учнів,
власним прикладом заохочувати їх
до навчання, надихати на нові досягнення. Тому іноді важко уявити,
що всі педагоги колись також пішли у
перший клас, відповідали біля дошки,
хвилювалися перед контрольною роботою. Які життєві уроки та спогади
зі шкільних років запам’яталися їм на
все життя? Який досвід за плечима у
тих, хто щодня веде нас «до світла,
до знань»?
З нагоди Дня вчителя ми провели опитування, присвячене цій темі.
Учителі гімназії охоче погодилися поділитись із нами власними шкільними історіями та теплими спогадами
юності.
Які предмети Вам найбільше подобалися в дитинстві? Чи вплинуло
це на вибір майбутньої професії?
Ірина Вікторівна Сердюк, учителька німецької мови: «З першого класу мені пощастило з учителем
англійської мови. Тому, можливо, мій
вибір майбутньої професії припав
саме на іноземні мови».
Наталя
Федорівна
Лиман,
учителька
математики:
«Єдине,
що не подобалось у навчанні, –
запам’ятовувати історичні дати. Але
всі інші предмети були мені до вподоби».
Алла Василівна Баєва, вчителька української мови та літератури: «У
дитинстві мені подобались література
і малювання, адже саме вони дозво-

ляли мені якнайкраще вмикати фантазію і мріяти. Улюблені предмети
допомогли мені й у виборі професії».
Ольга Володимирівна Дашкіна,
вчителька німецької мови: «З першого класу дуже любила англiйську
мову, яку взагалі розпочала вчити
з п’яти років. А ще мені завжди подобалась література – українська та
світова, бо люблю читати різні твори,
казки та вірші».
У яких стосунках Ви були з учителями? Чи запам’ятався котрийсь із
них на все життя?
Алла Василівна Баєва: «Всіх
учителів не пам’ятаю, але дуже добрі
стосунки у мене були з вчителем хімії,
який через 15 років знову мене навчав, але того разу вже – бути справжнім педагогом на конкурсі «Учитель
року». Пишаюся знайомством із ним,
бо він – один із найталановитіших педагогів України. Друга людина, яка
мене захопила, – вчитель української
мови, людина феноменальних знань
і надзвичайно творча. А взагалі з педагогами я завжди була в хороших
стосунках».
Ольга Володимирівна Дашкіна:
«Вчителів своїх я дуже поважала, деяких трохи побоювалася, а в старших
класах дуже любила вчителів англійської мови та української літератури».
Ірина Вікторівна Сердюк: «У
мене ніколи не було проблем у стосунках з учителями. З однокласниками мені також вдавалося порозумітись».

Наталя Федорівна Лиман: «Мої
батьки – викладачі. Тому я поважала
роботу вчителів і намагалася не псувати їм нерви. Але за справедливість
«виступала» – за це іноді й «отримувала».
Яка подія стала для Вас найяскравішим шкільним спогадом?
Ольга Володимирівна Дашкіна: «Найяскравішими подіями з мого
шкільного життя, мабуть, є спогади
про мій одинадцятий клас, коли ми
разом проводили шкільні свята та
конкурси. А най-найліпші спогади
про випускний вечір, який мені разом
із однокласником та однокласницею
довірили провести. Тобто святковий
настрій та відповідальність, робота зі
сценарієм, мікрофон… Це було фантастично!»
Наталя Федорівна Лиман: «Найяскравіший спогад – перший самостійно проведений урок. Я тоді навчалася лише у дев’ятому класі, та
не було кого поставити на заміну в
п’ятий клас, бо багато вчителів захворіли. Все пройшло чудово, і я надовго затрималась у цій професії».
Алла Василівна Баєва: «…Урок
праці: ми збираємо у шкільному саду
запашні яблука… Я й досі пам’ятаю
цей запах, і коли зараз відчуваю його,
то одразу поринаю у дитячі спогади».
Ірина Вікторівна Сердюк: «Люблю згадувати випускний вечір – він
був сповнений суму та радісного,
хвилюючого передчуття дорослого
життя».
Для багатьох шкільні роки – найтепліші спогади та незабутній досвід.
Це невеличке опитування доводить,
що вчителі – не виняток. Адже саме
навчання стало їх покликанням і справою життя. Деякі відповіді виявилися
непередбачуваними. Одне не викликає сумнівів: усі педагоги, відшукуючи свої спогади, на мить поринули у
безтурботне дитинство.
Запитувала Ірина НАТАЛУХА
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Увага! Сенсація!
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Формула усмішки вчителя
Гімназистам удалося експериментально з’ясувати шляхи до радості педагога
Як відшукати вчителя серед гамірного натовпу? Який образ «типового
вчителя» постає у вашій уяві? Ось він,
учитель: завжди заклопотаний, дещо
втомлений, без жодного натяку на
посмішку на обличчі… Ні справді, ви
уявляєте собі щирий сміх вашої вчительки з фізики чи математики? Зізнатися чесно, я – не дуже. Стереотип? Можливо.
Тож учні першої гімназії твердо
вирішили: мають знайти спосіб хоч
трішки ощасливити, можливо, іноді
суворих, але таких рідних учителів.
Датою експерименту було обрано 29
вересня (День учителя, до речі).
На шкільному годиннику сьома
ранку. У просторому холі гімназії найактивніші учні вже в роботі. Сьогодні
у кожного з них важливе завдання –
засвітити усмішку на вустах учителів.
Після двадцятихвилинних приготувань усе майже готове.
А тепер уявімо, що ми і є той учитель, який першим зайшов до школи цього не надто теплого осіннього
ранку. Отже: «Як завжди, майже не
помічаючи світу навкруги, залітаю
до школи. Перед початком уроків ще
маю встигнути відкрити презентацію
і повторити конспект. Які ж тяжкі ці
купи зошитів у обох руках! Переступивши поріг гімназії, помічаю якусь

дивн
у
м е тушню
довко-

ла. Коли вже ці
учні перестануть
лізти під ноги?
Здіймаю очі догори. Не встигаю
оцінити ситуацію,
бо щось влітає
мені в обличчя.
На бога, що ж це
знову? Повітряна
кулька? У моїх
вухах дзеленчать
не менше ніж
десять голосів і
всі щось бажають. У всьому
цьому хаосі до
мене долітають
лише деякі уривки:
«бажаємо
здоров’я», «гарних вам учнів»,
«натхненної праці», «візьміть передбачення»...
Намагаюся сконцентрувати увагу на
чомусь конкретному і відчуваю, що
моя рука вже опинилася в якійсь
скриньці з дрібними папірцями. А!
То ж, напевно, і є ті передбачення,
які мене переконливо прохали взяти. Дістаю перший ліпший папірець,
читаю: «На вас чекає незабутня на-

вколосвітня подорож». Непогана ідея.
Нарешті забравши вільною третьою
рукою кульки від обличчя, розумію,
що знаходжусь у живому коридорі суміші учнів і кульок. Кожен із них
все ще продовжує щось мені бажати.
Хтось кличе мене позаду: «Гляньте-но
будь ласка сюди! Фото на пам’ять».
Думаю, як краще виглядати у кадрі і
помічаю цікаву річ: мені не довелося
спеціально посміхатися на камеру, –
якимось чином усмішка вже на моєму
обличчі. Дивно, і як це сталося?..»
Що ж, тепер, коли ви вже ознайомлені з ходом експерименту, я впевнено можу сформулювати висновки – ту
саму формулу! Ось вона. Щоб створити усмішку, потрібно: 100 кульок
помножити на побажання від душі в
квадраті; додати щирий сміх; отриманий добуток розділити на двадцять усміхнених гімназистів (важливо
обирати таких, чиєю усмішкою можна
стовідсотково заразитись).
Рекомендую використовувати виведену формулу якнайчастіше. А гімназисти продовжуватимусь пошуки
інших способів зробити оточуючих
трохи щасливішими.
Олена ШТОКАЛО
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Дім, який будуємо ми

“Ã³ìíàç³ÿ”. Ñòîð. 5.

Коли учні стають учителями
Ранок 29 вересня (переддень Дня вчителя у Гімназії) для всіх учнів 6(10)- х
класів розпочався однаково: прийти раніше, ніж зазвичай; зустріти молодших
учнів і допомогти їм знайти
кабінети; провести свої
перші уроки. Адже сьогодні
у нас День самоврядування!
Це нове для багатьох
свято ознаменувалося низкою відкриттів. Старшокласники вчилися розповідати матеріал уроку цікаво,
спілкуватися з маленькою
публікою і налагоджувати
контакт, а діти тим часом
дізналися, що урок може
бути у формі інтелектуальної гри, а вчителі не завжди
бувають значно старші.
Мені довелося співпрацювати з 1(5)-В класом
у ролі вчителя української
мови. Як виявилося, лише
на перший погляд професія педагога легка. Підготовка до уроку, бажання

САМОВРЯДУВАННЯ

зацікавити дітей і втримати
їх увагу впродовж відведеного часу, відповідальність
перед вчителем за знання
учнів із теми – все це було
новим, цікавим, але й нелегким.
Як запевняє педагогорганізатор Анастасія Миколаївна Кузьменко, свято вдалося! Вчителі мали
змогу відпочити і поділитися досвідом, на них також
чекав урочистий концерт, а
щоперерви їх вітали вдячні
учні.
Загалом день видався
насиченим, енергійним і,
думається, незабутнім. Бо
навіть наступного тижня
після свята «колишні» учні
вітаються з «колишніми»
вчителями, спілкуються на
перервах. Мабуть, це і є
співпраця поколінь у масштабах Гімназії №1.
Аріна ОРЄХОВА
На фото: Урок біології від
6(10)-Б

СПРОБУЙ!

Подія-урок від
Дмитра Лантушенка
День учителя вже пройшов, а депутати міської
ради ще відвідують на-

вчальні заклади Сум в якості викладачів різноманітних
наук. Не винятком стала

і гімназія №1. Четвертого жовтня, на запрошення
педагогічного
колективу,
наш навчальний заклад відвідав начальник управління
у справах молоді та спорту Сумської обласної державної адміністрації Дмитро Лантушенко. Він обрав
свою роль: на один урок у
6(10) класі перевтілитися в
учителя правознавства.
Тема уроку
«Правова
держава» плавно перейшла
у тему «Секрети успіху».
Тим, хто збирається у майбутньому працювати на посаді держслужбовця, хоча
й не лише їм, начальник
управління надав особисті,
перевірені роками, рекомендації.
Отже, по-перше, варто
бути активними та завжди
шукати можливості для
здійснення своїх ідей. Не
вийшло першого разу довести свою позицію, – відстоюйте її знову!
По-друге, слід набувати досвіду: працювати в
шкільному парламенті, бути
учасником громадських молодіжних організацій, всіляких заходів.
По-третє, потрібно любити те, що ти робиш. А
перш за все, любити своє
рідне місто. «Я хочу, щоб ви
любили Суми так, як люблю
їх я», – повторив Дмитро
слова відомого сумчанина
Івана Харитоненка.
Цікавим повідомленням

стало те, що будь-хто з нас,
школярів, може написати
свій проект, – звичайно,
за усталеною формою та
відповідно до пріоритетів
і вимог конкурсу проектів.
Потім його слід подати до
управління молоді та спорту на розгляд й отримати
кошти для здійснення своєї
мрії. Це може бути будьщо: організація спортивних
змагань, тренінг, семінар,
турнір, збори… Все може
стати реальністю – варто
лише донести свою ідею, її
актуальність і спрогнозувати результати.
Також Дмитро Лантушенко зацікавився досягненнями учнів. А серед них
були і чемпіони з волейболу, футболу, баскетболу,
кількох видів єдиноборств і
багато іншого. І це – лише
в спортивному аспекті!
А чи кожен отримав
підтримку під час виїзних
змагань? Так, кожен! І це
справді був показник якості
роботи управління.
Ще було обговорено
багато питань, навіть питання подальшої співпраці.
Учні 6(10)-А класу ще
кілька днів обговорювали
цей урок-подію. І сподіваються, що й влада не забуде про домовленості.
Аріна ОРЄХОВА
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Êниæкова ïолиця

Стоð. 6. “Гімнаçіÿ”

×итайтие!
новинк
Яê Âи óÿвлÿєте ідеальнó шêолó?
Можливо, це шêола ç їдальнею, де
можна пðосто таê бðати все, що çавãодно? Або місце, де можна відпочити від метóшні, а потім ç новими
силами починати навчаннÿ? Або пðосто поðожній шêільний êоðидоð, ÿêим
можна пðойтисÿ беç метóшні…
Длÿ êожноãо óÿвленнÿ може бóти
ðіçним. Длÿ êоãось це – бібліотеêа.
Лишень óÿвіть õðóстêі стоðінêи, ÿêі Âи
пеðебиðаєте. Бóває, тоðêнóвсÿ поãлÿ-

дом одноãо слова і не çчóвсÿ, – а пðочитано вже цілий ðоçділ…
Нещодавно до нашої бібліотеêи
çавеçли чимало надçвичайно ціêавиõ
êнижоê. Âи можете вçÿти їõ і поðинóти ó çаãадêовий світ літеðатóðи. І це
ціêаво! Бо ж «êоли ти читаєш êниãó,
то живеш деêільêома життÿми çамість
одноãо», – êаçав амеðиêансьêий письменниê Філіп Рот, автоð 31 ðоманó,
лаóðеат Пóлітцеðівсьêої пðемії.
Але
ÿê
обðати
êниãó,
ÿêа
обов`ÿçêово сподобаєтьсÿ? Наша ðедаêційна êоманда пðопонóє Âам відãóêи на êниãи, ÿêі Âи в бóдь-ÿêий момент
можете вçÿти в бібліотеці.

ЦÈТАТНÈÊ
Олеêсандð БЛОК: «Книãа – велиêа
ðіч, поêи людина вміє нею êоðистóватисÿ».
Блеç ПАСКАЛÜ: «Кожнó êниãó тðеба вміти читати».
Åлиçавета БОРК: «Читати, не ðоçдóмóючи, все одно, що їсти і не пеðеваðювати».
Генðі Девід ТОРО: «Книãи слід читати таê само неêвапливо і дбайливо,
ÿê вони писалисÿ».

Ðоман-таºмниця
«Глибоêо під водою» – темна,
çаãадêова й ãіпнотична êнижêа,
вона повністю мене çачаðóвала.
Це тоðжество ðоманó», – Колетт
Маêбет.
«Глибоêо під водою» –
дðóãий
оêðемий тðилеð Поли Гоóêінç, автоðêи еêðаніçованоãо ðоманó «Дівчина ó
потÿãó». Âиданнÿ 2017 ðоêó. Яê пише
сама Пола на останніõ стоðінêаõ êниãи: «Книжêó «Глибоêо під водою» ÿ писала тðи ðоêи…» Жанð письменницÿ
виðішила не çмінювати, томó і цей
твіð є ðоманом.
Події в сюжеті відбóваютьсÿ в Беêфоðді – ãаðномó, миðномó анãлійсьêомó містечêó. Âсе відбóваєтьсÿ ó
2015 ðоці, та інêоли час повеðтаєтьсÿ
ó 1993-ій.
«Ціêаво, чи можна сêаçати,
що «Глибоêо під водою» таêа ж
чóдова, ÿê і «Дівчина ó потÿãó»?
Âона êðаща. Це тðіóмф», – Клеð
Маêінтош.
Автоðêа вміє ствоðювати дійсно
напðóжений сюжет. Новий ðоман
тðивожний і непеðедбачóваний. Дóже
сêладно виçначити ãоловниõ пеðсонажів, адже êожен ðоçêðиваєтьсÿ постóпово, êожен має свої таємниці. Головне, що óсіõ щось пов’ÿçóє; те, пðо
що інші не çнають і не çдоãадóютьсÿ.
У твоðі часто ãовоðитьсÿ пðо «Затон Потопельниць», адже це місце є
ãоловним ó ðомані. Затон Потопельниць – çатоêа, ÿêа пðотÿãом століть
çабиðала життÿ десÿтêів жіноê. Письменницю Нел Åбботт çачаðóвали óсілÿêі міфи та леãенди пðо це місце та
йоãо жеðтв. Та ось вона стала однією ç ниõ. Âиниêає ãоловне çапитаннÿ: чи встиãне детеêтив Шон
Таóнсенд ðоçãадати çаãадêó
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темної води до тоãо, ÿê çатон пðийме
ó свої ãлибини новó жеðтвó?
Під час читаннÿ êнижêи ó мене
виниêали ðіçні відчóттÿ, дóмêи. І напðóженнÿ, і ðадість, і стðаõ çа пеðсонажів. Âідчóвала себе дðóãим детеêтивом, але мої пðипóщеннÿ виÿвились
õибними.
Роман «Глибоêо під водою» вчить,
що іноді можна ðоçповідати таємницю людини, щоб попеðедити іншиõ,
ÿêі помилêи не слід ðобити. Таêож
вчить томó, щоб люди çавжди підтðимóвали один одноãо, адже ніõто
не çнає, що саме пеðеживає êожен ó
своємó житті.
У твоðі ðоçêðиваєтьсÿ пðоблема
сімейниõ і дðóжніõ відносин. Не дивлÿчись ні на ÿêі обðаçи, не тðеба іãноðóвати блиçьêиõ, наслідêи можóть
бóти найãіðші, – ствеðджóє автоðêа.
Я ðеêомендóю пðочитати цю êниãó
êожномó, êоãо ціêавлÿть мотоðошні
таємниці, ÿêі може пðиõовóвати êожен іç нас.
Аміна ГУТЕНКО

Фðенсіс БÅКОН: «Є êниãи, ÿêі тðеба тільêи сêóштóвати; є таêі, ÿêі найêðаще пðоêовтнóти і лише небаãато
– ðоçжóвати і пеðетðавити».
Анатоль ФРАНС: «Ми надто баãато
живемо в êниãаõ і недостатньо в пðиðоді».
Авðаам ЛІНКОЛÜН: «Книãи потðібні, щоб наãадóвати людині, що її оðиãінальні дóмêи не таêі вже нові».
Маðіÿ фон ÅБНÅР-ÅШÅНБАХ: «У
õоðошій êниçі більше істин, ніж õотів
вêласти в неї автоð».
Åміль КРОТКÈÉ: «У êниãаõ ми жадібно читаємо пðо те, на що не çвеðтаємо óваãи в житті».
Åðнест ХÅМІНГУÅÉ: «Âсі õоðоші
êниãи сõожі в одномó, – êоли ви дочитаєте до êінцÿ, вам çдаєтьсÿ, що все
це тðапилосÿ ç вами, і таê воно наçавжди пðи вас і çалишитьсÿ».
Маðина ЦÂЄТАЄÂА: «Кожна êниãа – êðадіжêа ó власноãо життÿ. Чим
більше читаєш, тим менше вмієш і õочеш жити сам».
Томас КАРЛАÉЛ: «Спðавжній óнівеðситет нашоãо часó – це çбіðêа
êниã».
ÂОЛÜТÅР: «Найêоðисніші ті êниãи,
ÿêі çмóшóють читача доповнювати».
Геоðã Кðістоф ЛІХТÅНБÅРГ: «Оçнаêою добðої êниãи є те, що вона тим
більше подобаєтьсÿ, чим людина стає
доðослішою».
Дені ДІДРО: «Коли людина пðипинÿє читати, вона пеðестає мислити».

Літстудія

“Гімнаçіÿ”. Стоð. 7.

Гімнаçіÿ має аж тðьоõ пеðеможців місьêоãо êонêóðсó «Диво êалинове»
імені Дмитðа Білоóса! «Пеðші місцÿ ó своїõ êатеãоðіÿõ посіли Анãеліна Оõтема ç 2(6)Â êласó, її вчительêа Наталіÿ Миõайлівна Топчій, та Поліна Гоðдєєва
ç 5(9)Â êласó, вчительêа Тетÿна Âасилівна Ольштинсьêа. Дðóãе місце отðимала Маðіÿ Монÿêова ç 4(8)Г êласó. ¯ї навчає Алла Âасилівна Баєва», – наçвала талановитиõ початêівців і їõ наставниêів çастóпниê диðеêтоðа ãімнаçії
Наталіÿ Семенцова.
Сьоãодні «Гімнаçіÿ» çнайомить вас іç твоðчістю наймолодшої пеðеможниці
Анãеліни Оõтеми. Твоðче пðедставленнÿ Поліни та Маðії – ó настóпниõ числаõ ãаçети.

А êоли їõ ще й баãато,
Таê і õочетьсÿ сêаçати:
Це êвітêове цаðство всюди,
Щоб бóли добðіші люди.
Щоб êðасó обеðіãали,
І пðиðодó çаõищали!

Ðізнобарвниé світ Àнгеліни Îхтеми
Квітковий роçмай

Ìак

Âесною та влітêó çемлÿ всÿ êвітóє,

Сеðед çелені çðостав,

Зеленó тðавичêó та êвіти даðóє,

І наðешті çапалав.

Баðвіноê, ðомашêи та маêи чеðвоні.

Â синє небо çадививсÿ,

Тоðêнóтись êðаси таê і пðосÿть долоні.

Свіжим дощиêом óмивсÿ.

Блаêитне, чеðвоне, жовтеньêе і біле –

Чеðвоніє, майоðить.

Усе длÿ дóші найãаðніше і миле.

Пелюстêи велиêі має,
А всеðедині – аж сÿє!

Ось півниêи-êðасені ãоðдо повстали,

Сеðединêа – çеленіє,

Роçêішні ãолівêи ÿсêðаво çаãðали.

Коло неї все чоðніє,

Яêийсь час минóв – і волошоê ó полі

Фіолетово миãтить,

Роçêвітло баãато на õлібнім ðоçдоллі.

Ще й від сонечêа блищить.

Даðма, що спеêотно óсім нам óлітêó,

А тичиноê таê баãато,

Нічим не çлÿêаєш висоêó цю êвітêó.

Âсі êолишóтьсÿ çавçÿто.

Ось біла, ðожева, а онде – чеðвона,

Коðолівсьêий маê çацвів –

На êожній своÿ неповтоðна êоðона.

Аж садоê повеселів!

Це мальви стðóнêі та çвабливі êвітóють,

Соняõ
У полі сонÿõи çðостають.
Свої ãолівêи повеðтають
Тóди, де сонечêо встає
І çолотисте світло ллє.
Кðасиві êошиêи жовтеньêі,
А в сеðединці ще й чоðненьêі,
Бо там насіннÿ достиãає,
Нас сонÿõ ним і пðиãощає.
Стебло ó êвіточêи товстеньêе,

Кðасою своєю щоðоêó дивóють.

Бóва висоêе і ниçеньêе,
Âелиêим листÿчêом óêðите,

Подóв вітеðець і смачний аðомат

Росою вðанці дðібно вмите.

Заêóтав собою на ніч óвесь сад.

Жовтіють сонÿõи баðвисті,

Цвіла матіола і солодêо спалось,
А цаðство êомаõ óсю ніч ðоçважалось.

Пташêи співають їм пісні,

Ниçьêі чоðнобðивці, õоч çовсім маленьêі,

А êоли місÿць в небі çійде, –

Своїм аðоматом çóстðіть всіõ ðаденьêі.

Спочинóть ó солодêім сні.

¯м жовто-êоðичневе личить вбðаннÿ,

Півники

Ще й п’ÿнêо таê паõнóть пðотÿãом днÿ.
У полі жовтіє цей сонÿчний лан.
Âдень бджілêи тðóдÿщі ó ãості летÿть,
Солодêий неêтаð іç êвітів çбиðать.
До сонцÿ ãолівêи свої повеðтають,
Âисоêі й ниçеньêі в ниõ стебла
бóвають.
Насіннÿ чоðненьêе в ãолівêаõ çðостає,
Іç ньоãо смачненьêа оліÿ çасÿє,
Я впевнена, сонÿõа всі óпіçнали,
Не ðаç і насіннÿм йоãо смаêóвали.
Яêиõ тільêи див не побачиш ти влітêó,
Â пðиðоді не çнайдеш однаêовó êвітêó!
Âсі ðіçні: тендітні, пðеêðасні, êаçêові,
По-своємó ãаðні і дóже чóдові!

Ромашка
Наче сонце сеðединêа,
Жовта, сонÿчна êðаплинêа.
По боêаõ вóçьêі й біленьêі
Пелюстêи ðостóть маленьêі.
На тоненьêій на стеблинці –
Таê сподобалась дитинці.
Рóченÿта потÿãнóлись,
Але ðаптом сõаменóлись.
Хай ðосте таêа êðаса,
Твоðить далі чóдеса.
Квіти білі і малі,
Мов пðиêðаса на Землі,

Півниêи-іðиси ó садêó çðостають,
Дивовижний виãлÿд êвіти
çавжди мають.
Баðви веселêові всі вони даðóють,
Настðій підіймають,
Мов пðо смóтоê чóють.
Жовті та ðожеві, сині та блаêитні,
Темно-фіолетові, білі – всі пðивітні.
Десь êоðичнóваті в çелені ç’ÿвились,
І на всіõ пðивітно й лаãідно дивились.
Це не пðосто êвіти –
Радощів êðаплинêи
Посміõнóлись ніжно ç êожної
стеблинêи.
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Перемагай!

Ñòîð. 8. “Ã³ìíàç³ÿ”

Бути здоровим – бути щасливим!
Вогненно-жовті футболки агітбригади Сумської гімназії №1 одразу помітні серед гамірливого натовпу. Сьогодні, 2 листопада, шестеро
енергійних і завзятих учениць нашої гімназії запалюють щорічний
міський фестиваль «Молодь обирає
здоров’я», що відбувається в гостинних стінах Палацу для дітей та
юнацтва. Конкуренцію їм складають
сім команд інших сумських шкіл.
«Метою цього заходу є пропагування здорового способу життя.
Учасникам необхідно в доступній
формі пояснити одноліткам, що
бути здоровим – це справді круто,
актуально і важливо», – розповідає
педагог-організатор гімназії №1, керівник гімназійної агітбригади «Позитив» Анастасія Кузьменко.
«У цьому житті ти вирішуєш, чи
бути тобі здоровим», – такі слова
лунають із вуст Анастасії Попової,
Дар’ї Горай, Владислави Рибець.
Інші учасниці гімназійної команди
Анна Дмитрова, Дар’я Мусієнко та
Юля Міхно закликають: «Ми обираємо життя, спорт, здоров’я! Приєднуйся!»
Останні хвилювання, тренування,
повторення, фото на пам’ять і вони
готові виборювати у суперників перемогу. Якщо їм це вдасться, то на
них чекає обласний, а можливо, і
всеукраїнський етап фестивалю, де
вони зможуть ще ширше розкрити
свої погляди та переконання. Загалом фестиваль містить у собі три
складові. Відповідно, проводилися
конкурси в трьох номінаціях: плакату, фотографії та музично-спортивно-літературної міні-композиції. В
останньому гімназійна команда «Позитив» і брала участь, підготувавши
яскравий виступ у формі енергійного танцю з влучними вигуками,
які розкрили основну тему заходу.
Судді, окрім донесення ідеї, також
оцінювали креативність, дотримання
часових обмежень (виступ

має тривати не більше 10 хвилин),
почуття гумору, вокальні, хореографічні, спортивні здібності та рівень
виконавської майстерності.
Нашу команду судді оцінили досить високо, привітавши з другим
місцем.
Відверто кажучи, дівчата
сподівалися на перше, витративши
всі канікули на підготовку. Та вони
задоволені своїм виступом.
«Звичайно, на тренуваннях іноді
виходило краще, проте наш виступ
мені сподобався, оскільки він включає в себе не тільки досить складні
хореографічні трюки, а й несе змістовне навантаження», – говорить
учасниця команди, учениця 9-А класу Дар’я Мусієнко.
«Особисто для мене важливим
є не стільки результат, скільки сам
процес.
Мені
дуже
сподобалась
атмосфера, що панувала
на
фестивалі.
Та й взагалі, що
може бути краще, ніж займатись улюбленою
справою разом
з друзями, отримувати незабутні враження та
ще й при цьому
робити корисну
для суспільства
справу? Певно,
лише шоколадні
тістечка, в компанії яких ми
святкуватимемо
наш результат»,
–
усміхається,
ділячись
враженнями, учасниця
команди,
учениця 9-Б класу Анастасія Попова.
«Те, що ми

цьогоріч не перемогли, хоча були
лише за крок від омріяного першого
місця, лише стимулює нас працювати активніше та повернутись сюди,
у Палац для дітей та юнацтва, у наступному році. А переможцям, учням
13-ої школи, ми бажаємо успіху і
сподіваємося, що вони зможуть гідно представити наше місто на обласному етапі», – ++висловлює побажання учасниця команди, учениця
10-А класу Юлія Міхно.
А ми щиро дякуємо дівчатам за
виконану роботу, позитив, що вони
подарували всім присутнім на фестивалі, а також бажаємо натхнення
для нових звершень.
Олена ШТОКАЛО
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