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Іди – і обрій розшириться!

Вітаємо учасників
турніру
У листопаді наша гімназія традиційно
прийматиме
учасників
обласного
турніру юних журналістів імені Геннадія
Петрова. Це вже чотирнадцята зустріч
школярів різних закладів області, які хочуть зрозуміти, що таке журналістика, і
долучитися до цієї професії.
У турнірних боях у різні роки
зустрічалися учні з Сум, Шостки,
Тростянця, Конотопу, Глухова, Лебедина… Чимало питань було обговорено, чимало дискусій проведено.
Немало «випускників» турніру обрали
журналістику своїм майбутнім, вступивши до вишів, працевлаштувавшись у
редакції.
Разом із бійцями турніру росли й
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Цитати в №
«Найбільша перемога –
перемога над самим собою».
Марк Туллій ЦИЦЕРОН

ОСИМО!
ЛАСКАВО ПР
члени журі. Студентами вони приходити
на турнір працювати в лічильній комісії
чи випускати вісник ТЮЖу «Трубадур»,
а тепер – вже самі стали викладачами
університету, як, наприклад, Юлія Козир і Олена Євтушенко. На найпершому
обласному турнірі член журі Володимир
Садівничий був викладачем, а тепер він
– доцент і вже – голова журі!
Турнір змінює нас, – сказав один із
його учасників, про що ви можете ПРОЧИТАТИ НА 4-5 СТОРІНКАХ НАШОЇ ГАЗЕТИ.
«Гімназія» ж вітає всіх, хто готує,
підтримує,
працює,
«журить»
і
змагається на турнірі. Успіхів!

Працювати? Готові! Й знаємо,
куди потратити зароблене!

За Кодексом законів про працю
України, маленькі громадяни мають
право працювати з 14 років. І то – за
умови скороченого графіку та з дозволу
батьків. Я вирішила поцікавитись у своїх
однолітків, яку б професію вони обрали
у нашому віці та куди б витратили першу
заробітну плату?
Катя Шпетна, 5(9)Б: «Я хотіла б
розповсюджувати рекламні флаєри.
Вважаю, що це доступна професія в
нашому віці. Перші отримані гроші хотіла
б відкласти на щось важливе».
Влада Сіренко, 5(9)Б: «Обрала б
професію офіціанта і кошти витратила б
у кафе з подругами».
Богдана Стаховська, 5(9)В: «Я б
хоч зараз працювала десь, якщо є така
можливість. Поважаю будь-яку професію
і вмію цінувати гроші, тому хочу заробляти
їх самостійно і накопичувати на щось
важливе».
Ліза Тімченко, 5(9)Б: «Вважаю, що
найголовніше завдання для учнів зараз
–навчатися. Тому працювати фізично
не встигла б. Але, якби могла, хотіла
б займатися чимось, що пов’язане з
маркетингом, бо хочу вступати на цю
спеціальність».

Катя Сюркало, 5(9)Б: «Я хочу
працювати перекладачем і вступати на
цю спеціальність, бо мені легко даються
іноземні мови. Якби змогла заробити,
то отримані гроші, напевне, одразу не
витратила б, а чекала слушної нагоди».
Ілля
Батрак,
5(9)Б:
«Мені
подобається робота в медичній галузі.
Хотілося б працювати в медичному
центрі і допомагати спеціалістам. Гроші
витратив би на свою мрію або відклав».
Ліза Кулагіна, 5(9) Б: «Я люблю
дітей і можу легко знайти з ними спільну
мову. Тому можна спробувати працювати
репетитором у молодших школярів
або просто допомагати батькам із
вихованням. Я не можу точно сказати,
на що б витратила кошти. Напевне, на
книжки або якісь дрібниці. А частину б
відклала на літній відпочинок».
Як
бачимо,
підлітки
хочуть
працювати. Більшість обирає цілком
посильні професії, щоб мати фінансову
незалежність від батьків. А це вже,
сподіватимемося, – ознака фінансово
незалежної нації у майбутньому.
Цікавилася
Аріна ОРЄХОВА

Рима номеру
Ті журавлі, і їх прощальні сурми...
Тих відлітань сюїта голуба...
Натягне дощ свої осінні струни,
торкне ті струни пальчиком верба,

Зіграй мені мелодію любові,
ту, без котрої холодно словам.

Зіграй мені осінній плач калини.
Зіграй усе, що я тебе прошу.
Сумна арфістко — рученьки вербові! - Я не скрипковий ключ, а журавлиний
по самі плечі вкутана в туман.
тобі над полем в небі напишу.
Ліна КОСТЕНКО

Про все - звідусіль!
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Акції

Тиждень панування закону
З третього по сьоме жовтня в гімназії проходив Тиждень правових знань. Першим його заходом стала гра
«Питання від Феміди» між
командами 4(8) класів. Перемогу вибороли учні 4(8)Б
класу. Потім були цікаві конкурси «Правова розминка»,
«Юридичний аукціон», «Словесний портрет знаменитих
детективів».
З
метою
формування
правової культури учні 3(7)А
класу зустрілися з представником полку патрульної служби поліції особливого призначення «Дніпро-1» Головного
управління Національної поліції
у Дніпропетровській області
Денисом Водоп’яновим, випускником гімназії 2012 року,
учасником АТО.
У 7(11)А пройшов квесттест
«Шлях
української
Конституції», під час якого
учні перевірили свої знання
з історії державотворення в
Україні.
«Родзинкою» тижня став
правовий ринг «Зоряний час
правознавців». У ньому взя-

Жовтень

–

дуже

на-

ли участь школярі різного пружений місяць для учнів
віку та різних профільних нашої гімназії. Саме цьонапрямків. Біологи, фізики,
гуманітарії – всі спробували себе в юриспруденції. А
перемогу здобули учні 6(10)
А класу.
Учениця 5(9)Б класу Катерина Сюркало поділилася
враженням
від
«рингу»:
«Мені дуже сподобалось.
Я дізналася багато нової
інформації, що знадобиться
в майбутньому. І хоча наша
команда не стала переможцем, для мене це незабутній
досвід».
У
бібліотеці
була
організована
виставка
бібліотечної полички «Детектив забутий і відкритий
знову».
Протягом
тижня
в
холі
демонструвалися
відеороботи з правознавчої
тематики. А учні 1(5) класів
прикрасили стенд власними
малюнками.
Це не перше проведення правового тижня в
гімназії, – захід у нас уже
став традиційним.

займають

призові

місця

не лише на шкільному та
міському етапах, а й на об-

го місяця зазвичай

про-

ласному, всеукраїнському й

ходить

етап

навіть міжнародному рівні.

олімпіад

Тому у жовтні й відбувалася

дисциплін.

старанна підготовка пере-

шкільний

Всеукраїнських
із

базових

Гімназисти

вже

написа-

можців шкільного етапу до

ли олімпіади з української,

наступного,

німецької, англійської мов,

розпочинається 5 листопа-

математики, фізики, хімії,

да.

біології,

правознавства

Учні

гімназії

Бажаємо

й

економіки.
завжди

міського,

що

гімназистам

гідно

захистити

школи

на

міському

честь
рівні

ставляться до олімпіад із

й зайняти призові місця.

великою

Успіхів і натхнення!

відповідальністю,

тому готуються завзято й

Ліза КУЛАГІНА

наполегливо. Як результат,

Свято?

Хеллоуін – у нас
31 жовтня на вулицях
можна

зустріти

чортів,

Цього року воно завітало й
до нашої гімназії.

демонів, джокерів, героїв

За ініціативи учнів була

страшних фільмів… Мага-

створена виставка гарбузів.

зини

паву-

Кожен клас підготував влас-

тинням, черепами та гар-

ний екземпляр. Виглядало

Аріна ОРЄХОВА бузами. Повітря сповнене
містикою і… святковими

дуже яскраво! На одному

передчуттями. Усі ознаки,

страшна гримаса, що наво-

притаманні Хеллоуіну!

дить жах на першокласників,

МІЖНАРОДНИЙ ОБМІН

прикрашають

Це

Виграй Flex і поїдь в Америку

кого

Flex – це програма
культурного обміну Бюро
у справах освіти і культури
Державного
департаменту
США,
що
адмініструється в Україні
організацією «Американська Рада з міжнародної
освіти» (American Councils)
за підтримки Міністерства
освіти і науки, молоді та
спорту України. Програма надає можливість учням 8-11 класів навчатися
в американській школі та
жити в американській сім’ї
протягом одного навчального року.
У Сумській гімнізії №1
восьмого жовтя відбувся
перший
етап
конкурсу
Flex.
Завданням
було написати не-

ло
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Вперед до зірок!

ОЛІМПІАДИ

великий письмовий тест
англійською мовою. Результати були готові вже в
день проведення змагань.
Гімназисти дуже хвилювалися і, як каже одна з
учасниць, були напружені
та справді переживали – і
вони, і їх батьки.
Надалі, протягом місяця, відбудуться ще три
етапи, за підсумками яких
буде обрано переможців.
Їх у серпні чекає поїздка
до Америки, до того штату,
який обере комісія. Діти житимуть у тамтешніх сім’ях,
що будуть піклуватися про
них під час перебування в
США. А через рік їх знову
чекатимуть удома.
Софія ЛОГОША

свято

американсь-

походження,

останніми

роками

популярності

що

гарбузі

була

зображена

на іншому – смішне обличчя. Крім цього, виставка

набу-

була

серед

вими

прикрашена
ліхтариками.

яскраОтже

підлітків України. З кожним

«свято жахіть» пройшло на

роком його святкують все

позитивній ноті.

більше

й

більше

людей.

Ліза КУЛАГІНА

Щоденник учителя

“Ã³ìíàç³ÿ”. Ñòîð. 3.

Чарівна лабораторія фентезі запрошує
Часто чуємо від батьків про те,

ука ономастика,

що сучасні діти мало читають, не і дізналися, що
хочуть вивчати іноземні мови, нада-

ця

історична

ють перевагу комп’ютерним іграм та ди с ц и п л і н а
спілкуванню в соціальних мережах. д о с л і д ж у є
Складне питання, чи не так? Що ж

географічні наз-

необхідно зробити учителю, щоб ви- ви
кликати інтерес не тільки до читання,

та

імена в найшир-

а ще й до вивчення англійської мови? шому
Мабуть,

перетворитися на справж-

значенні.

Кожен

нього «володаря перснів» або запро- –

онім

власна

сити учнів до чарівної лабораторії із зва
дослідження жанру фентезі.

власні

–

на-

містить

інформацію

про

Декілька років поспіль ми разом особливості імеіз колегою

Надією Олександрівною нованого об’єкту,

Теплухіною та спільно з факультетом історичну епоху,
іноземних мов Гомельського держав-

у

ного університету ім. Франциска Ско-

назва, етнос.

рини досліджуємо тему «Ономастич-

якій

На

виникла
та український, виконаний

другому

етапі

дослідження розовою.

У

підсумку

В. Мо-

результати

ний простір англомовного дитячого

гімназисти об’єдналися в групи для дослідження порівняли, обговорили й

фентезі та способи його презентації

читання та дослідження уривків тексту оформили у вигляді проекту.

в українських і російських

роману Джоан Роулінг «Гаррі Поттер

перекла-

Спираючись на власний досвід,

дах». Тема складна, проте надзвичай-

та філософський камінь» і виконання зазначимо, що робота над текстом,

но цікава не тільки для педагогів, а й

індивідуального дослідного завдання. побудована на основі вище наве-

для гімназистів.

Так, одні розглядали

До роботи над темою залучили

способи пере- деного

аналізу

англомовного

тек-

кладу напівреальних власних імен, сту, сприяє розширенню словнико-

учнів 4(8) класів, оскільки опитування

друга група

аналізувала варіанти вого запасу учнів, формує навички

серед гімназистів 12-14 років, прове-

перекладу видуманих власних імен, порівняльного аналізу

дене в навчальному закладі, дало змо-

порівнюючи

гу з’ясувати, що переважна більшість

роману,

російський

зроблений

тексту твору.

переклад Крім того, змінюється сама філософія

І.Оранським, викладання англійської мови та на-

цікавиться жанром фентезі

вчання пошуковому читанню. Адже

та з захопленням читає романи про

увага акцентується не на заучуванні

Гаррі Поттера британської авторки

значного обсягу інформації та про-

Джоан Роулінг, «Володар Перснів»

стому перекладі з англійської рідною

Дж.Р.Р. Толкіна

стало

мовою, а на розвитку у школярів

вирішальним моментом у визначенні

здібностей до аналітичного мислення,

напряму роботи з учнями щодо вив-

аналізу інформації, пошуку нестан-

чення англійської мови в гімназії.

дартних рішень та креативності.

із них

тощо. Це й

У рамках співпраці учителі роз-

Тож чарівна лабораторія перекла-

робили прийоми роботи з англо-

ду фентезі готує нові завдання для

мовним

дослідників і запрошує до роботи.

текстом жанру фентезі. А у

чому ж полягає робота гімназійних
дослідників? Перш за все, учні разом
з учителями з’ясували, що вивчає на-

Марина ПАЛЬЧИКОВА,
учитель англійської мови
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Турнір!
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ТЮЖ готує до майбутнього
Для нашої гімназії Турнір юних
журналістів уже справді став рідним.
Адже саме з її ініціативи, в її приміщенні
та за сприяння її адміністрації вже багато років поспіль проводиться цей
захід. І хоча склад турнірних команд
змінюється кожні два чи три роки,
незмінним залишається бажання учнів
вдосконалювати знання і підкорювати
нові наукові вершини.
Минулоріч команда гімназії №1
«Nota Bene» справді постаралася: виборола перемогу на обласному Турнірі
юних журналістів та посіла друге місце
на всеукраїнському ТЮЖі. Основний
склад «Nota Bene» цього року попрощався з гімназією: одинадцятикласники стали студентами. Відтак вони
ще більш виважено можуть відповісти
на запитання «Гімназії»: чому їх навчив турнір; чи використовують вони
сьогодні знання з ТЮЖу; що можуть
побажати новачкам?
Катерина Баєва, сьогодні – студентка
відділення
журналістики
факультету іноземної філології та
соціальних комунікацій Сумсього державного університету:
– Турнір юних журналістів – це маленьке життя, яке я мала можливість
прожити кілька разів. Він запам’ятався
своєю
експресією,
яскравістю,
емоційністю, гарячими словесними
баталіями, міцним дружнім плечем команди і її керівника, справедливими
оцінками й коментарями професійного
журі, дружбою з іншими учасниками.

Турнір навчив мене, перш за все,
дуже швидко заспокоювати своє хвилювання й збиратися з думками в
ситуаціях, коли необхідно «зараз і тут»
висловити власні погляди, відстояти
позиції команди й заявити про себе як
про успішну особистість. Це, дійсно,
дуже важливо й у житті, й у моїй
майбутній професії журналіста зокрема. Також корисним стали й розвинені
під час турнірних ігор навички говорити, спілкуватися. Адже коли перед
тобою велика кількість інших команд,
що прагнуть показати себе кращими,
вміння втримати свої думки й донести
їх до всіх присутніх вимагає величезних зусиль. Але ті випробування зробили мене сильнішою, впевненішою,
вимогливішою до себе, тому тепер
будь-який виступ здається легким.
І звісно, ТЮЖ дав велику кількість
знань, які стають у нагоді кожного дня
й допомагатимуть мені у майбутньому.
Влад
Гнаповський,
нині
оволодіває
спеціальністю «прикладна фізика та наноматеріали» на
факультеті радіофізики, електроніки
і комп`ютерних систем Київського
національного університету імені Тараса Шевченка:
– Турнір став для мене майданчиком, де я зміг спробувати щось нове.
Окрім того, що на ньому набув навички шукати, редагувати інформацію,
я здобув головне вміння – захищати
свою думку.

Я зрозумів, що можна місяцями готуватися до іспитів, а можна створити
переможну доповідь за одну ніч. Можна вести палкі дискусії з опонентами
з інших команд, а потім ввечері пити
каву з ними як із давніми друзями…
Хоча я і не став використовувати
знання, отримані на турнірі, «напряму», але вони допомагають мені щодня. При перегляді новин, у серфінгу в
Інтернеті, при спілкуванні з друзями.
Я можу відверто стверджувати: турнір
змінює!
Анна
Безденежних,
зараз
навчається в Інституті журналістики
Київського національного університету
імені Тараса Шевченка:
– Турнір навчив мене не боятися
говорити, відстоювати свою думку,
швидко орієнтуватися в незвичайних
ситуаціях, вибирати з десятків джерел
«саме ту» потрібну інформацію, працювати в команді.
Взагалі,
вміння
правильно розподіляти ролі у команді,
підтримувати одне одного, конструктивно критикувати, коли це необхідно,
і нормально реагувати на критику
у свій бік, – це дуже важливі навички, що дав мені ТЮЖ. Також завдяки
турніру маю багато цікавих знайомств
і певний багаж знань за плечима, які,
наприклад, знадобилися цього року
на творчому конкурсі та співбесіді при
вступі до університету на спеціальність
«журналістика».
Початківцям можу порадити не боятися грати, отримувати «кайф» від
кожної гри, кожної ролі, слідкувати за
тим, щоб у команді й загалом, і особливо під час турнірних ігор панувала
лише дружня атмосфера. Насолоджуйтеся кожним моментом ТЮЖу, бо
така подія трапляється лише двічі на
рік, і після кожного турніру шкодуєш,
якщо не зміг викластися на повну.
***
Отож, турнір справді дає необхідні
знання, а головне – впевненість у собі
сьогодні й у майбутньому. І якщо ви
цікавитеся журналістикою або просто
прагнете здобути лідерські якості –
вперед, на ТЮЖ!
Спілкувалася
Аріна ОРЄХОВА
На фото: «Nota Bene» на
фінальній грі ВТЮЖу-2016: Влад
Гнаповський, Аня Безденежних і
Ангеліна Кованда.
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“Гімнаçіÿ”. Стоð. 5.

Media-коло – помічник
сумських ЗÌ² та молодих журналістів
ПРАКТИКÓ

ЙСЯ!

Âсесвітній фóнêціонóє сайт, ÿêі ðóбðèêè тóт є.

лосèлè на важлèвості йоãо ствоðен-

меðежі Інтеðнет ç’ÿвèвсÿ новèй сайт

Таêож çаçначèв, що всі бажаючі мо-

нÿ ÿê äлÿ ЗМІ, таê і äлÿ ãðомаäсьêèõ

mediakolo.sumy.ua.

жóть поäаватè матеðіалè на сайт, та оðãаніçацій. Таêож віäçначèлè ãаð-

Зовсім

ðесóðс

нещоäавно

ó

Це

офіційнèй

пðес-êлóбó. ãоловною метою ствоðеннÿ mediakolo не офоðмленнÿ сайтó й вèсóнóлè

Сóмсьêоãо

Оðãаніçаціÿ мала сайт і ðаніше, але,
ÿê то êажóть, слабêеньêèй. А тепеð…
Йоãо

офіційна

пðеçентаціÿ

віäбóласÿ, çвісно ж, ó пðèміщенні
пðес-êлóбó.
вèсвітлені

Піä

час

пèтаннÿ,

çаõоäó
що

бóлè

õвèлювалè

більшість çапðошенèõ, а саме: äе
çнайшлè êоштè, õто став ініціатоðом
ствоðеннÿ, ÿêі особлèвості та ÿê бóäе є вèсвітленнÿ äіÿльності ãðомаäсьêèõ

пðопоçèції äлÿ йоãо поêðащеннÿ та по-

фóнêціонóватè сайт, а таêож, – ÿêа ж

оðãаніçацій, ствоðеннÿ аêтóальнèõ баç

жвавленнÿ, çоêðема бóло çапðопоно-

ãоловна мета йоãо ствоðеннÿ.

äанèõ ГО, а таêож – ствоðеннÿ май- вано ствоðèтè ðóбðèêó жóðналістсьêèõ

Голова
êеðівнèê

пðавліннÿ
пðоеêтó

пðес-êлóбó,

Алла

Феäоðè-

äанчèêа äлÿ êомóніêацій меäійнèêів і

«лÿпів».

ствоðеннÿ баçè ðеально äіючèõ мас-

mediakolo óспіõів і попóлÿðності.

на ðоçповіла, що їõ мðію пðо но- меäіа Сóмщèнè.
вèй õоðошèй сайт ще мèнóлоãо ðоêó
«піäштовõнóв»

Âолоäèмèð

Хаðчен-

наостаноê

побажалè

Заóважó çі своãо боêó: Сóмсьêа

Яê çаçначèла äоêтоð філолоãічнèõ
наóê,

А

пðофесоð,

çавіäóвач

êафе-

обласна оðãаніçаціÿ «Сóмсьêèй пðесêлóб»

стоÿла

білÿ

вèтоêів

тóðніðó

äðè жóðналістèêè та філолоãії СóмДУ

юнèõ жóðналістів, що наðоäèвсÿ ó

óпðавліннÿ інфоðмаційної äіÿльності Олена Тêаченêо, цей сайт має äатè

нашій ãімнаçії. Членè пðес-êлóбó –

та êомóніêацій ç ãðомаäсьêістю. Âін можлèвість

жóðналістам

постійні членè жóðі ТЮЖó впðоäовж

Âона наãолосèла на

óсіõ ðоêів. І цьоãо ðоêó вонè çаймóть

Упðавліннÿ томó, що çаçвèчай ó ЗМІ äосвіäчені

«лавó сóääів», абè оцінюватè çнаннÿ

та жóðналістè не õочóть äовіðÿтè ÿêóсь

тюжівців та пеðеäаватè їм свій äосвіä.

êо, çастóпнèê начальнèêа обласноãо

çапðопонóвав ствоðèтè таêèй сайт,
вèãðавшè

в

êонêóðсі

інфоðмаційної

äіÿльності

молоäèм

ðоçвèватèсÿ.

êомóніêацій ç ãðомаäсьêістю Сóмсьêої ðоботó
чèсь

молоäèм,
абè

на

çаêлопочóю-

пðаêтèці

Тепеð

пðèслóжèтèсÿ

юнèм

вчèтè

жóðналістам äопоможе і новèй сайт.

І цьоãо ðоêó ГО «Сóмсьêèй пðес-

стóäентів-жóðналістів. На mediakolo ж,

«Пðè встóпі äо вèшів, на жаль, не вðа-

êлóб» вçÿла óчасть ó таêомó êонêóðсі

споäіваєтьсÿ вона, бóäе повноціннèй

õовóютьсÿ пóбліêації ó шêільній пðесі,

пðоеêтів ãðомаäсьêèõ оðãаніçацій. По-

майäанчèê äлÿ стóäенсьêої пðаêтèêè.

– сêаçала Алла Феäоðèна. – Ті ж, õто

äала на ðоçãлÿä äва і обèäва вèãðала.

Тèм більше, що пðес-êлóб є вèїçною õоче матè пðаêтèêó пóбліêацій в «äо-

Завäÿêè оäномó ç нèõ пðес-êлóб і от-

філією êафеäðè жóðналістèêè. Олена ðосломó»

обласної äеðжавної аäміністðації.

тèм,

не

ðèмав фінансовó можлèвість ствоðèтè Гðèãоðівна вèсловèла особèстó поäÿ-

і

аäміністðатоð

сай- çа співпðацю іç СóмДУ.

оçнайомèв

Напðèêінці всі пðèсóтні вèсловèлè

пðèсóтніõ іç mediakolo, поêаçав, ÿê

свою äóмêó щоäо сайтó. Âонè наãо-

тó

Олеêсій

Заõаðченêо

можóть

почèнатè вже сьоãоäні. Media-êоло

êó Аллі Феäоðèні ÿê êеðівнèêó цієї філії ствоðèло äлÿ цьоãо спеціальнó ðóбðè-

новèй сóчаснèй Інтеðнет-ðесóðс.
Реäаêтоð

Інтеðнет-вèäанні,

êó «Юнпðес». Таê що – äо ðоботè!»
Ліза КУЛАГІНА
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Ñòîð. 6. “Ã³ìíàç³ÿ”

ІЦ

ГІМНАЗІЯ-БЛ

Знятися в кіно, познайомитися з Гаррі
Поттером, врятувати дітей…

Канікули кожен проводить посвоєму: для когось – це пора
відпочинку, а хтось віддає перевагу навчанню. Бо всі ми різні і маємо
різні плани. Щоб дізнатись, як проходять канікули у гімназистів і про
які канікули вони мріють, ми запропонували їм дати відповідь на таке
запитання: «Як ви проведете осінні
канікули, і як би ви їх провели, якби у
вас була чарівна паличка?». Відповіді
отримали найнесподіваніші!
Марія Заходякіна, 4(8)-Б клас:
«Уже в понеділок я з моєю подружкою їдемо до Кам’янця Подільського,
там і пробудемо аж до початку занять.
Напевне, якби у мене була чарівна
паличка, то я б лише продовжила
канікули і нічого більше не змінювала,

тобто збільшила на таких канікулах
свої культурні надбання».
Карина Петренко, 5(9)-А клас:
«Канікули я присвячу навчанню, адже
попереду –
міські етапи олімпіад.
Якби я мала чарівну паличку, забула б
про уроки і поїхала на концерти моїх
улюблених виконавців».
Анастасія Попова, 4(8)-Б клас:
«Канікули я проведу в Києві, а згодом
у місті Лева. Якби я могла обирати
канікули, то полетіла б у Гогвортс і подружилася з Гаррі Поттером та іншими.
Навчилася б магії і більше ніколи не покидала того чарівного світу!»
Дарія Колесніченко, 4(8)-Б клас:
«Свої канікули я проведу в рідному
місті, а якби мала чарівну паличку,
то обов’язково б потрапила на майстер-класи моїх улюблених музичних
виконавців і записала власну пісню».
Іра Новік, 4(8)-Б клас: «На
канікулах я буду щодня відвідувати заняття на фортепіано в музичній школі.
А свої ідеальні канікули я б провела
в Парижі, адже вважаю, що саме це
місто є містом мистецтва».
Софія Коваленко, 5(9)-А клас:
«На канікулах я буду в Сумах, допомагатиму батькам з моєю молодшою себо вважаю, що кілька тижнів серед стричкою. Якби я могла змінити плаукраїнської природи – і є найкращий ни, то опинилась би десь на жаркому
відпочинок від шкільної метушні».
пляжі в Турції».
Анастасія Кириченко, 4(8)-Б клас:
Аня Зіменко, 3(7)- А клас: «На
«Увесь наступний тиждень я проведу в канікулах я буду вдома, а якби мала
Сумах, із друзями. Якби я могла тво- чарівну паличку, то полетіла б до Лонрити дива, то, напевне, купила б літак, дона. Це і є моя мрія».
відправилась у навколосвітню подорож і вже не повернулась би до початку навчання!»
Анна
Лаврик,
4(8)-Б
клас:
«Канікули я проведу на Західній
Україні, серед величних Карпат. А якби
мала чарівну паличку, то зібрала б усіх
моїх улюблених акторів і знялася разом із ними у детективній кінострічці».
Діана Єйбоженко, 4(8)-Б клас:
«Канікули я проведу вдома, читаючи
книжки і малюючи. Якби я могла пережити ідеальні канікули, то це було б
так: я створила б найбільший у світі
форум видавців сучасної літератури і
влаштувала б вечір-зустріч із кращими письменниками сьогодення. Потім
відвідала б найкращі виставки
картин у світі, музеї, театри,
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Анастасія Латковська, 3(7)- А клас:
«На осінніх канікулах я буду в селі, у
бабусі. Якби я могла творити дива, то
створила б кімнату, повну солодощів
і фаст-фуду, і разом з друзями їла б
там весь час».
Тая Марченко, 4(8)-Б клас:
«Канікули я проведу в сонячному
Єгипті, а якби чарівна паличка виконувала бажання, то я б вилікувала
всіх невиліковно хворих і подарувала
дітям, які померли від абортів, життя».
Тая Обод, 2(6)-А клас: «Осінні
канікули я проведу в Харкові з батьками, а якби мала чарівну паличку,
то відправилася б на Марс у пошуках
життя на тій планеті».
Так, так! Відповіді учнів гімназії №1
справді дуже цікаві та різноманітні,
деякі
–
фантастичні,
деякі
–
гуманістичні. Але всіх їх об’єднує
одне – бажання добре відпочити від
школи на цих осінніх канікулах. А мрії,
сподіваємося, збудуться й без чарівної
палички, – лише трохи пізніше!
Опитували
Олена ШТОКАЛО та Софія ЛОГОША

Літстудія
Марія БОКЛАГ
3(7)В клас

Живе надія

“Ã³ìíàç³ÿ”. Ñòîð. 7.
За те, що я можу навчатись у

Йду я до школи науки вивчати,

школі,

А по дорозі буду співати.

Що можу радіти людям тоді,
Коли ти там не знаєш супокою.

***

Герою мій мужній, хай Бог

Вишнева моя Україна!

Того страшного року почалась

захищає,

Одна ти на світі, єдина.

війна,

Хай він збереже від усього

В калиновім, маковім цвіті

Того страшного року багато що

страшного тебе,

Для мене одна ти на світі.

змінилось,

Я вірю, що скоро скінчиться війна,

Того страшного року проростали

Ми разом побачимо,

Волошки у житі блакитні.

маки в полі

якою є мирна і ніжна весна.

Картки твої стали візитні.

І дарували всім нову весну,

Не станеш повік на коліна,

добробут і красу,

Ти сильна, моя Україно!

Того ще року у душі буяли квіти,
а цього…

Невзгоди усі подолаєш –

У мене серце ниє, бо вони

Синів-патріотів бо ж маєш.

нагадують мені

А символом гідності дочок

Кров загиблих на отій страшній

Є вплетений в коси віночок.

війні,
Де лунають вибухи, зриваються

Ніколи не скоришся долі –

снаряди,

Ти жити не будеш в неволі,

Де кулі до бійців летять...
Тільки там надія не вмирає,
Де живе любов до України,
Тільки там надіє оживає,
Де чекають на солдат у ріднім
краї,
Де стрічають їх рідненькі
дітки кучеряві,
Де від щастя плачуть їх кохані,
Де чекають їх батьки, що давно
не сплять,
а тільки й думають про них.
Лиш там
Надія розквітає!

Мій воїне-світе!
Мій воїне-світе, надіє моя і опора,
Тобі шлю з привітом листа
З тієї землі, де немає страшної
війни,
Де лагідне сонечко сяє і гріє
безмежні лани,
Де ніжно співають і квітнуть сади,
Де все зеленіє, де всі розуміють,

Бо дух твій – незламний і сильний,

Іван ФОТІН
1(5)А клас

До правди й свободи він схильний.

Я є українець!

Марш ветеранів

Про те я й радію.
Про вільну й щасливу країну я мрію.
Щасливий, що знаю шевченківські
вірші.

Все обережніш кличе в путь
Старих солдатів свято.

Країна моя – найдорожча із інших.

Але вони уперто йдуть

Люблю я калину, сховалась що в лузі.

Крізь день оцей дев’ятий.

Пташки, солов’ї – то для мене є друзі.

Терпкої пам’яті вантаж

Багато красивих пісень я співаю,

Несуть як честь і…докір.

Тут мамина посмішка завжди сіяє.

Чуткий наладжується марш

Я іншої долі ніяк не жадаю,

До їх нерівних кроків.

Вклонюся низенько тобі, рідний краю!

І ловлять сонце ордени

Осіння мелодія

В запас на рік чи й вічність…
Нема їм справжньої ціни,
Бо сажень історичний

Сонце встало, розвіявсь туман,

Не зна, як вимірять пеню

Впав у калюжу дозрілий каштан.

За дійсність безталанну…

Йду я до школи, калюжі минаю,

Як в бризках вічного вогню, –

Й пісеньку нову собі я складаю

Вся вулиця в тюльпанах.

Складаю про те, як до нашого краю
Осінь-красуня вже завітала.

Сквер

Як прикраша це руденьке дівчисько

Що в нас лиш тому ще немає

Всю Україну в листя барвисте.

У сквері осінь струшує листки

війни,

Не омине ні лани, ні гаї,

І вчить у парі з вітерцем літати.

Бо є в світі ти, мій брате-солдате.

Все пофарбує в рясні кольори -

В задумі кілька різьблених, тонких

Я дякую щиро за те, що не знаю

Парки, городи, ліси і поля,

До ніг кладе гранітному солдату.

жаху,

Стане красивою наша земля,

Навкруг вбрання барвисте юних лип,

За те, що у Сумах не рвуться

Сильна і вільна, щаслива й багата,

А клен старий поважно шапку скинув.

снаряди,

З ласкою мами й силою тата.

Стоїть, зжовтілу голову схилив,

За те, що я бачу цю дивну весну,

Щедра, як бабця, мудра, як дід.

Неначе батько на могилі сина.

Тож і мені лінуватись не слід.
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Це цікаво!

Ñòîð. 8. “Ã³ìíàç³ÿ”

Учителю, давай посміхнемося разом!
– річ особлива. Тож учителі радо фо-

тивну атмосферу, а вчителі долуча-

тографувалися з учнями.

ються до молодіжних новинок» , – пе-

В акції взяли участь гімназисти 6-9 реконана Юлія Котенко.
класів. З фотографій було створено

«Безперечно, подібні акції ство-

відеопрезентацію, що демонструва-

рюють особливу атмосферу довіри і

лась у холі гімназії протягом усього

взаєморозуміння між вчителями та уч-

дня. «Саме такі заходи зближують

нями, крім цього – це пам’ять, адже і

учнів із учителями, створюють пози-

зараз, і через багато років ми зможе-

Незвичайна акція «Зроби селфі з
учителем»

відбулася у гімназії з на-

годи Дня вчителя. «Сьогодні селфі
є

популярним

видом

фото,

тому

нам хотілося створити альбом із таких фотографій, де учні з учителями у теплій дружній обстановці», –
розповіла педагог-організатор гімназії
Юлія Котенко.
Телефони

зараз

–

звична

річ,

необхідність у них зростає з кожним
днем. Звичайно, учням не дозволяють
використовувати гаджети під час навчального процесу, та святкове селфі

мо переглянути ці світлини та згадати
шкільні будні», – міркує учениця 5(9)А
класу Софія Коваленко.
«Цей

захід

був

надзвичайно

цікавим, як для вчителів, так і для учнів.
Мене просто переповнювала гордість,
коли

я

бачила

усміхнені

обличчя

вчителів. Справді сподобалося власноруч створювати такі приємні моменти для моїх улюблених наставників.
Хотілося б, аби в нашому навчальному
закладі проводилося більше подібних
акцій», – ділиться враженнями учениця 4(8)Б класу Анастасія Попова.
Олена ШТОКАЛО
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