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Чи могли ми, скажімо, два роки тому передбачити, яке випробування чекає землян із
появою COVID-19? Напевне ж, ні. І розкажи нам тоді хтось про події, що настануть!.. Що
всі країни світу потерпатимуть від новонародженого вірусу; щоденно рахуватимуть тих,
хто захворів, видужав чи, на жаль, помер; що інтернет-світ, до якого багато хто так і не
долучився, а частина долучилася лише на рівні розваг і обміну жартами в соцмережах,
стане для значної частини населення інструментом для роботи, навчання, необхідного
спілкування… О, ми би посміялися над цим і порадили «пророку» дивитися поменше
фантастики по телевізору. Тепер ми не сміємося. Ми живемо в іншій реальності, до
якої ще не звикли, не освоїли її, не призвичаїлися до правил і вимог. Але ж звикаємо,
освоюємо, призвичаюємося. І про це – випуск нашої газети «Гімназія».

Іди – і обрій розшириться!

ЗІ СВЯТОМ

Хай у новому році
нам не знадобляться маски!
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Цитата в №
«Хто розраховує забезпечити
собі здоров’я, перебуваючи в ліні,
той чинить так само безглуздо,
як і людина, яка сподівається
мовчанням удосконалити свій
голос».
ПЛУТАРХ

Напевне, ще ніколи за роки свого
існування наш навчальний заклад не
відчував такого ритму змін, не перебував у такій незвичайній (чи надзвичайній?) ситуації, не зазнавав стресу
від обставин, що склалися. А втім, не
лише наша гімназія, – всі школи, вся
країна, весь світ переживають це потрясіння, що отримало назву covid-19
і потягнуло за собою ряд незручностей, незрозумілостей, небезпек. Ми
отримали жорсткий режим карантину, дистанційну роботу та навчання,
а найприкріше – невпевненість у подальшому розпорядку нашого життя.
Минулорічної весни нам здавалося, що пройде 2020-ий і минуть всі ці
проблеми. Та рік закінчується новою
звісткою – про січневий локдаун. Чи
привід це для суму? За спілкуванням
– так, за друзями – так, за звичним
розпорядком – так, але ж всі ці події мають і інший бік. У час потрясінь
і перемін ми завжди змінюємося,
вчимося, отримуємо новий досвід.
І згодьмося: дистанційне навчання, процес якого ми освоювали «на
ходу», дало нам чимало нових навичок, певною мірою привчило жити в
новій реальності. І ми, краще чи гірше, навчилися цьому.
Про це переважно – нинішній випуск нашої газети. Редакція присвятила його саме карантину і передусім
– дистанційному навчанню. Можливо, життя змусить нас ще не раз повертатися до режиму подібних обмежень. Але ж давайте пам`ятати, що
це – і режим саморозвитку, оволодіння новими реаліями, крок вперед
у якихось справді важливих речах.
Ми по-новому подивилися на
наше існування і зрозуміли, що не
завжди охайно ставилися до себе,
свого міста, своєї планети, і варто
міняти свої погляди на багато, здавалося б, простих речей. Це – наше
«домашнє завдання» на рік наступний. Яким він буде?..
Дуже хочеться, щоб здоровим,
мирним, успішним. Але, знаєте, не
раз у історії великій та в маленьких

історіях окремих людей бувало так,
що пережиті проблеми, незручності,
потрясіння відходять у минуле, залишаючи досвід і – спогади. І через
якийсь час ми пригадуємо ті минулі
смутні часи й кажемо: а ми жили тоді,
ми відчули це на собі, ми навчилися…
Бажаю, аби про пандемію коронавірусу ми говорили, як про минуле, вже цього нового року. Щоб у
випускників був чудовий випускний
офлайн. Щоб гімназисти не боялися
привітатися за руку і не мали потреби
носити з собою захисні маски. Щоб
учителі дивилися на учнів не через
монітор, а очі в очі. Щоб повернулися
мандрівки. Щоб заходи не були обмежені в кількості учасників. І щоб всі
ми навчилися цінувати можливість
вільного спілкування.
Отже, здоров`я всьому населенню
гімназії та вашим родинам! Успіхів,
перемог, звершень!
З новим роком!
Наталія СЕМЕНЦОВА,
в.о. директора Сумської гімназії №1

Увага: карантин!
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РОБИ З НАМИ!

«Дуже хороший шанс
поліпшити самого себе»
Чи є тут люди, для яких карантин
– лише час втрачених можливостей і
протирання штанів? Тоді вам терміново
треба до наших гімназисток, навчитися
не лише не забивати на навчання, а й
утілювати в життя нові проекти. Наприклад? Онлайн маратон, досвідом організації якого з нами поділилася Лілія
Лісовенко.
– Карантин – час, який дано не просто так. Для людей це може стати шансом до більшого розвитку. У мене та у
моїх друзів завжди є бажання розвиватися, прагнути до чогось. І, звичайно ж,
цей час ми просто так не пропустили,
і спільно з подругою придумали семиденний челендж, що дає можливість
покращити себе. Робиш усе –виключно для себе! Для більшої мотивації ми
виставляли історії в Інстаграм, щоб підтверджувати зроблену нами справу.
Були обов’язкові щоденні пункти:
1. Підйом о 7 ранку.
2. Планування дня.
3. За день потрібно було випити 2 л
води (приблизно 8 склянок).
4. Ранкова медитація.
5. Зарядка, розтяжка або інші спортивні активності.
6. Слова подяки.
7. 30 хвилин книги.

БЛІЦ

«ГІМНАЗІЯ»-

8. Постити звіти зроблених завдань в
історії в Instagram.
9. Афірмації [ (від лат. Affirmatio –
підтвердження) – коротка фраза, що
містить вербальну формулу, яка при
багаторазовому повторенні закріплює
необхідний образ або установку в підсвідомості людини, нібито сприяючи
поліпшенню її психоемоційного фону і
нібито стимулюючи позитивні зміни в її
житті].
10. 10 нових слів англійською.
Спочатку було нелегко постійно прокидатися о 7-ій ранку. Хотілося більше
сну, але завдяки цьому я встигала реалізувати більшість своїх планів до 10 ранку. Складно було змусити себе вивчати
нові слова англійською, коли, крім цього,
ти робиш домашнє завдання для школи
і для репетитора. Але кожен із цих пунктів дуже впливає на життя людини, моє
– зокрема.
Приблизно 10 людей працювали цілий
тиждень разом із нами, викладали свої
історії з нашим хештегом. Більш того, мене
підтримувала вся моя сім’я, надсилаючи
мені в особисті повідомлення всі зроблені
пункти. В кінці, коли я провела опитування
«Чи змогла я змотивувати вас хоч однією
своєю історією протягом тижня?», 33
людини відповіли ствердно. Це не може
не радувати. Адже я допомагала собі й
водночас іншим.
Я буду думати над новими ідеями
розвитку на карантині. Справді, це дуже
хороший шанс поліпшити самого себе.

ЙКА

НАГАДА

Сім правил на щодень

Уже набридли ці правила, – скаже
хтось із нас чи й багато хто з нас, але…
Правила елементарні, та з приходом
коронавірусу ми зрозуміли раптом, що
нехтуємо ними. Наприклад, купуємо в
магазині чіпси і відразу, прямо на вулиці,
їх їмо, дістаючи з пачки руками. Митими?
Звісно, ні! Добре, якщо в когось є вологі
серветки; а про антисептик ми й не
говорили раніше…
Чи, наприклад, порада їсти цибулю
та часник нам аж ніяк не підходила,
бо хто піде до школи з таким амбре?!
А от комп`ютер носа не має, можеш
включити в меню згадані овочі й сідати на
онлайн урок. А овочі справді протидіють
хворобам…
А хто з нас не бачив, як у магазині, у
черзі до каси, попри наклеєні на підлогу
стрічки для дотримання дистанції, дехто
не те, що тримається за метр від тебе,
а хіба що не намагається вилізти тобі на
плечі…
Тобто правила – на те й правила,
аби набридати нам, поки ми їх не лише
запам`ятаємо, а й почнемо виконувати.
Отже!..
1. Дотримуйся соціальної дистанції – це
найперший захист від зараження вірусом.
2. У транспорті та людних місцях носи
захисну маску (яку не забувай вчасно
міняти та прати, якщо вона багаторазового
використання!).
3. Намагайся не ходити в гості, не
відвідувати громадські місця без крайньої
на те потреби.
4. Частіше мий руки з милом.
5. Частіше провітрюй кімнату.
6. Щоденно їж свіжі овочі (часник,
цибулю) та фрукти: вітаміни посилюють
захисні сили організму.
7. Користуйся особистим посудом і
Марія ПРИХОЖАЙ рушником, якщо вдома є хворий на грип.
І головне на підсумок: не хворій і не
інфікуй інших!

Навички самоосвіти, нерівна боротьба
з лінню, близький холодильник і сум за «живим»
спілкуванням – лише деякі ознаки дистанційного навчання
Якщо спочатку всі були дещо
в шоці, хтось – категорично «за»,
а хтось – не менш категорично
«проти», то вже на кінець 2020-го
неминучість дещо втихомирила
пристрасті та привчила не противитися ситуації, а навчитися жити
в новому вимірі. Які ж позитиви та
негативи бачать учні у дистанційному навчанні? Назвати три його
плюси та три мінуси наші кореспонденти попросили гімназистів і
учнів школи №9. Отже…
Ірина Наталуха, 7(11)-А: «Основним позитивним аспектом для мене
є «гнучкий» розклад. Також тішить
можливість створення зручної атмосфери для навчання і зменшення
психологічного натиску з боку вчителів («так, сьомий-а, повсідалися
бистро, бо ми отстаємо!»).
А дратують беззмістовні суперечки
у класах на тему того, як ліпше: на
дистанційці чи у школі. Ще – зміна
стилю життя на більш самітницький,
сповільнення ритму життя. Більшість
моїх переміщень у школі спричинені
необхідністю відвідувати заняття, а
тепер вони всі в комп’ютері,
а просто прогулятися – не
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завжди є можливість. Через меншу
кількість зміни локацій мозок більше
концентрується на поганому і, напевно,
втомлюється. В гімназії я постійно
в русі, інші люди щось постійно від
мене хочуть і ми постійно працюємо
над чимось, а вдома створити для
себе таку атмосферу важко. Також
з’являється відчуття вседозволеності.
Коли дедлайни «десь там», гугл клас
не має такого суворого погляду,
як учитель фізики, доволі легко
дозволити собі працювати в півсили».
Олександр Криворучко, 5(9)-А:
«Плюси дистанційного навчання я
бачу у можливості знаходитись у
комфортному середовищі; зручний,
хай і не завжди, графік; більша кількість вільного часу також, безумовно, відноситься до плюсів.
Мінусами для мене стало наступне: отримані знання гірше засвоюються; вдома важко зосередитися,
що погіршує якість освіти; а ще суттєво збільшилася кількість завдань
на власне опрацювання».
Ганна Низова, 6(10)-Б: «Мені
подобається можливість займатися
навчанням у будь-який час і слухати
Zoom-уроки у будь-якому місці. А пе-

ревірки знань у вигляді тестів онлайн
дуже «заходять». Одразу бачиш результат і не трусишся над оцінкою
до наступного уроку. Учителі менше
морально тиснуть із приводу домашнього завдання та програми, яку ми
маємо встигнути пройти.
Я не задоволена роз’ясненням
матеріалу. Воно або взагалі відсутнє, або є недостатнім для мого розуміння. На жаль, домашньої роботи
стає більше. Коли опановуєш усе самостійно, тобі здається, що все, що
ти робиш – домашнє завдання. Також стало значно менше спілкування
з однолітками».
(Продовження на стор. 3)

Увага: карантин!
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БЛІЦ

«ГІМНАЗІЯ»-

Деякі ознаки дистанційного навчання
(Продовжåííя. Почàòок íà сòор.2)
Софія Горлач, 5(9)-А: «Плюсамè
äлÿ мене є: 1.Кîмфîðòні óмîвè äлÿ
çасвîєннÿ нîвîãî маòеðіалó. 2.Беçпеêа в óмîваõ панäемії, îсêільêè
шанс çаðаçèòèсÿ в навчальнèõ çаêлаäаõ набаãаòî вèщèй. 3.Мîжлèвісòь îòðèмаòè äóже важлèві навèчêè
самîîсвіòè, бî òепеð óðîêів менше,
äîмашньîãî çавäаннÿ більше і мè
çîбîв’ÿçані îðãаніçóваòè свій час самîсòійнî.
Мінóсè насòóпні: 1. Âіäсóòнісòь сîціаліçації. Мè більше не êîнòаêòóємî
çі свîїмè вчèòелÿмè òа îäнîêласнèêамè îчнî, а це мîже пðèçвесòè äî
çнèженнÿ мîòèвації. 2.Більше наванòаженнÿ на баòьêів. Більшісòь óчнів
мîлîäшîї òа сеðеäньîї шêîлè не
çäаòні пîвнісòю êîнòðîлюваòè свîю
ðîбîòó, òîмó êîнòðîлюваòè їõ äîвîäèòьсÿ баòьêам. А пîсòійнèй êîнòðîль мîже пðèçвесòè äî вèнèêненнÿ
неðвóючîї аòмîсфеðè, ÿêа пîãіðшóє
ÿêісòь çасвîєнîãî маòеðіалó. 3.Неäîсêîналісòь пðîãðам äлÿ çäійсненнÿ
навчаннÿ вäîма. Мîжлèві çлèвè пîсèлань ó віäêðèòèй äîсòóп і çðèвè
çанÿòь».
Поліна
Танакова,
10-А,
КУССШ ¹9: «Мîї òðè «плюсè»
äèсòанційнîãî навчаннÿ: Леãше

îòðèмаòè ãаðнó îцінêó; мîжна îðãаніçîвóваòè навчальнèй пðîцес,
ÿê òîбі çðóчнî: їсòè паðалельнî іç
навчаннÿм, напðèêлаä; не пîòðібнî
çбèðаòèсÿ в шêîлó: вèòðачаòè час
на äîðîãó äî шêîлè, піäбèðаòè, щî
вäÿãòè і ò.ä.
Мîї òðè «мінóсè» äèсòанційнîãî
навчаннÿ: ó всіõ пðîблемаõ іç пðîãðамîю äлÿ äèсòанційнîãî навчаннÿ
вчèòелі çвèнóвачóюòь нас; цілèй äень
пðîвîäèш çа êîмп’юòеðîм і чеðеç
це пîãіðшóєòьсÿ çіð і навіòь псóюòьсÿ елеêòðîнні пðèсòðîї; òè не мîжеш
çмóсèòè себе навчаòèсÿ сóмліннî,
бî лінь пеðемаãає».
Таісія Обод, 6(10)-В: «Тішóсÿ, щî мîжó çблèçèòèсÿ ç ðіäнèмè,
аäже мè çнаõîäèмîсÿ в îäнîмó місці. Мені пîäîбаєòьсÿ òе, щî ðîçпîðÿäîê äнÿ в мîїõ ðóêаõ і ÿ сама мîжó
йîãî êîнòðîлюваòè. Ще äлÿ äеêîãî
навчаннÿ сòалî більш пðîäóêòèвнèм,
бî òè êîнценòðóєшсÿ лèше на пðеäмеòаõ, ÿêі äлÿ òебе важлèві.
Сóмóю çа часîм çі свîїмè îäнîêласнèêамè. Бîюсÿ вòðаòèòè çв’ÿçîê
ç нèмè. Ще: äлÿ äеêîãî це çîвсім
«не навчаннÿ» – є більше ваðіанòів
спèсаòè і пðацюваòè «в півнîãè». Таêîж іç «мінóсів»: не мîжна пîвнісòю
êîнòðîлюваòè äіòей на îнлайн óðî-

Варто çнати!

Ïандемі¿, що нищили людство
«Звіäêè на нас впалî це лèõî?»
– біäêаюòьсÿ îäні. «Це не пðîсòî віðóс, а шòóчнî вèãîòîвлена біîлîãічна çбðîÿ!» – пеðеêîнóюòь інші. «Маємî всесвіòню çмîвó êóпêè баãаòèõ,
абè çменшèòè населеннÿ Землі òа
çеêîнîмèòè її ðесóðсè», – піäîçðююòь òðеòі… Чèмалî веðсій наóêîвèõ,
êîнспіðîлîãічнèõ і пðèміòèвнî-пîбóòîвèõ вèслîвлювалèсÿ ó ці місÿці.
Між òèм, панäеміÿ, пðèнаймні ðаніше, бóла неðіäêèм ãîсòем на нашій
планеòі. І щîðаçó її пîÿва бóла ðóйнівнîю.
Яêі цèфðè мè маємî çаðаç?
На êінець 2020 ðîêó ó свіòі бóлî
çаðеєсòðîванî 80 792 902 вèпаä-

êè çаõвîðюваннÿ на COVID-19. Зîêðема 1 765 071 – леòальнèй; 45
734 947 люäей îäóжалè, – наäає
äані Âсесвіòнÿ îðãаніçаціÿ îõîðîнè
çäîðîв`ÿ.
Â Уêðаїні пîшèðеннÿ êîðîнавіðóснîї õвîðîбè çафіêсîванî 3 беðеçнÿ 2020 ðîêó, êîлè піäòвеðäèвсÿ
пеðшèй вèпаäîê õвîðîбè ó Чеðнівецьêій îбласòі. На êінець ðîêó лабîðаòîðнî піäòвеðäженî 1 030 374
вèпаäêè COVID-19. Зîêðема 17 849
– леòальнèõ; 665 729 пацієнòів îäóжалè.
Тîбòî лèше в Уêðаїні віä õвîðîбè
çа 2020 ðіê пîмеðлè майже 18 òèсÿч люäей. Цèфðа лÿêає. Пðîòе, ÿê
свіäчèòь ісòîðіÿ, смеðòîнîсні панäемії çавäавалè і більшèõ вòðаò.
Антонінова чума ó 165 ðîці н.е.
пîãóбèла 5 мільйîнів. Âîна îõîпèла
Малó Аçію, Єãèпеò, Ãðецію òа Іòалію.
Âважаюòь, щî наспðавäі це бóла віспа чè êіð. У Рèм õвîðîбó çанеслè
леãіîнеðè, ÿêі пîвеðòалèсÿ ç Месапîòаміі. Існóє ãіпîòеçа, щî віä цієї
õвîðîбè пîмеð ðèмсьêèй імпеðаòîð
Маðê Аóðелій і йîãî співðеãенò Лóціóс Âеðóс.
Чума Þстиніана (541-542 ðîêè)
äîвела чèслî жеðòв äî 25 мільйîнів.
Цÿ пеðша çа пеðеліêîм панäеміÿ бóбîннîї чóмè ðîçпîчаласÿ ó Сõіäній
Рèмсьêій імпеðії çа часів пðавліннÿ
імпеðаòîðа Þсòèніана I, òîмó й наçвана йîãî ім’ÿм (інîäі – Þсòèніанîва
чóма). Імпеðаòîð, çãіäнî ç ліòîпèсîм,
пеðеõвîðів на неї ó 543 ðîці й óспішнî вèäóжав. Пðîòе çаãалîм віä цієї
панäемії çаãèнóла чвеðòь населеннÿ
Сõіäнîãî Сеðеäçемнîмîð’ÿ. У її ðîçпал ó Кîнсòанòèнîпîлі – сòîлèці Сõіäнîї Рèмсьêîї імпеðії – щîäнÿ вмèðалî
пî 5 òèсÿч люäей, щî пðèçвелî äî çаßк бàчèìо, ìàскè слóжèлè ãèбелі 40% населеннÿ місòа.
«Чорна смерть» (1346-1353)
çàхèсòоì ùå п³д чàс «³спàíкè».

êаõ. Хîча це, сêîðіше, «мінóс» äлÿ
вèêлаäачів, але все ж…»
Ліка Хамлика, 5(9)-А: «Плюсè:
Кîмфîðòна, спîêійна аòмîсфеðа, щî
не наãніòає.
Сòавèш пðіîðèòеòè і пðèäілÿєш
більше óваãè пîòðібнèм/îснîвнèм
пðеäмеòам.
Мîжлèвісòь не віäвîліêаòèсÿ,
äèсцèплінóваòè себе і пðацюваòè
òільêè на себе.
Мінóсè: Учèòелі не çавжäè вміюòь
весòè óðîêè îнлайн. Часòî, ó çв’ÿçêó ç
òèм, щî навчаннÿ пðîõîäèòь îнлайн,
òеõніêа піäвîäèòь і найбільш пðèêðî,
щî òè нічîãî не мîжеш çðîбèòè (ÿê
пðèêлаä: віäêлючаєòьсÿ інòеðнеò, а
ó òебе êîнòðîльна ðîбîòа). Âчèòелі
невчаснî пеðевіðÿюòь çавäаннÿ, абî
ãóблÿòь їõ».
Єлизавета Çубарєва, 7(11)-В:
«Більше вільнîãî часó, ÿêèй òè сам
мîжеш êîðèãóваòè: êîлè òа сêільêè
òè йîãî маєш.
(Продовжåííя íà сòор.6)
çабðала 75-200 мільйîнів жèòòів.
Панäеміÿ
пðîйшла
Євðîпîю,
Афðèêîю
òа
Аçією,
імîвіðнî,
çаðîäèвшèсь саме в Аçії. Чóма
пîшèðюваласÿ на інші êîнòèненòè
чеðеç бліõ на щóðаõ, ÿêі часòî жèлè
на бîðòó òîðãîвельнèõ êîðаблів. У
1346 ðîці чóма бóла çанесена äî
Кðèмó, а ó 1351 ðîці чеðеç Пîльщó –
äî Уêðаїнè (спîчаòêó äî Чеðніãîва й
Кèєва) òа Мîсêîвсьêîãî êнÿçівсòва.
Â Уêðаїні вîна îсîблèвî люòóвала
ó Пеðеÿславі, äе, çа пеðепèсамè,
çнèщèла все населеннÿ.
Третя пандемія холери (18521860 ðîêè) вèÿвèласÿ найбільш
смеðòîнîснîю ç семè õîлеðнèõ
панäемій. Чèслî çаãèблèõ: 1 мільйîн. Хвîðîба вèнèêла в Інäії, пîшèðèвшèсь віä äельòè ðічêè Ãанã
на Аçію, Євðîпó, Північнó Амеðèêó
òа Афðèêó. Бðèòансьêèй ліêаð Джîн
Снîó віäсòежóвав вèпаäêè õîлеðè і
в ðешòі-ðешò іäенòèфіêóвав çабðóäненó вîäó ÿê çасіб пеðеäачі õвîðîбè. У ðіê, êîлè він це ç’ÿсóвав, ó Âелèêîбðèòанії віä панäемії пîмеðлè
23 òèсÿчі люäей.
Пандемія грипу з назвою «іспанка» (1918-1920) çабðала жèòòÿ
20-50 мільйîнів. Заðаçèласÿ більш,
ніж òðеòèна населеннÿ свіòó. Осîблèвісòю «іспанêè» бóлî òе, щî віä
неї часòіше пîмèðалè мîлîäі міцні
люäè, менш небеçпечнîю вîна бóла
äлÿ äіòей і люäей пîõèлîãî віêó.
…Панäеміÿ «аçійсьêîãî» ãðèпó
(1956-1958) çабðала 2 мільйîнè
жèòòів… Панäеміÿ «ãîнêîнãсьêîãî»
ãðèпó (1968): 1 мільйîн çаãèблèõ…
Ці пðèêлаäè мîжна пðîäîвжóваòè,
çîêðема, äîäаòè сюäè й çîвсім «мîлîäó» панäемію ÂІЛ / СНІДó, щî на
самîмó піêó (2005-2012 ðîêè) пîãóбèла 36 мільйîнів жèòòів.
Бóäемî спîäіваòèсÿ, щî сóчасна
панäеміÿ вèÿвèòьсÿ менш нèщівнîю
äлÿ люäсòва. Ãîлîвне ж äлÿ êîжнîãî ç нас – не леãêîважèòè ç ðèçèêîм çаõвîðюваннÿ, а äîòðèмóваòèсÿ
пðавèл çаõèсòó.
Дîбðîãî всім çäîðîв`ÿ!
«Гімназія»
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Як ми вчилися вчитися
Навчання онлайн швидко стало мотивацією до опанування
нових знань і навичок. Учням довелося розвивати самоорганізацію, тайм менеджмент, учитися
пошуку додаткових навчальних
ресурсів… А як почувалися в цей
час учителі?
Про те, як COVID-19 змінив життя викладачів, «Гімназії» розповіла
Алла БАЄВА, вчителька української
мови Сумської гімназії №1.
– Алло Василівно, якою була
Ваша перша реакція на новину
про перехід в онлайн-режим?
– Перша реакція, як і у більшості
людей, – хвилювання щодо того, як
правильно організувати дистанційне навчання.
– Чи виникали якісь технічні
проблеми з організацією уроків?
– Глобальних технічних проблем
не було, оскільки елементи такого
навчання ми з учнями на той час
уже опанували, готуючись до ЗНО.
Але технічні проблеми виникали в
процесі: опанування нових ресурсів для проведення онлайн уроків,
різна швидкість інтернету, робота з
програмами на різних гаджетах. Ми
разом із учнями поступово вивчили
всі можливості програм, діти допомагали одне одному, мені, батькам.
Така спільна робота нас об’єднала
навіть на відстані.
– Що для Вас було найважчим
у переході на дистанційне навчання?
– Для мене найскладнішим був
момент вибору тих ресурсів, якими зручно користуватися. Швидко
опановувала їх сама і навчала учнів.
Це стало чудовим і цінним досвідом, що допомагає і зараз робити онлайн роботу легкою. По суті,
онлайн навчання стало платформою
для відпрацювання моїх навичок роботи з аудиторією на відстані, адже
я маю досвід проведення вебінарів
для вчителів.
– Ви говорите про вибір платформи для роботи, а що ж саме
Ви обрали і чому?
– Для проведення онлайн-уроків
із учнями обрали платформу Zoom.
Перша наша зустріч була неймовірно емоційною, бо ми побачили один
одного онлайн, усміхнулися, змогли
налагодити новий формат спілкування.
Zoom
зацікавив
нас
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можливістю живого спілкування в
онлайн форматі. Під час уроку на
платформі діти можуть продемонструвати власне завдання, скориставшись функцією надання слова
для учасників конференції, попрацювати, як у класі, на дошці, навіть
такий бажаний для кожного вчителя
«ліс рук» можна побачити саме тут.
Звичайно, один урок ми витратили
саме на те, щоб навчитися, як коментувати роботу, працювати в чаті,
в окремих спільнотах, як правильно
організувати урок, визначили правила роботи.
Щоб допомогти учням «не заблукати в темі», створила спеціальні
кабінети в Google Клас, саме там
кожна дитина має можливість знайти корисні матеріали та чек-лист із
чітким маршрутом, рухаючись яким,
опанувати тему уроку.
Працюючи з учнями дистанційно,
зробила висновок: той, хто прагне
досягти мети, знайде безліч можливостей для цього. Радію, що мої
учні разом зі мною прагнуть не тільки здобути знання, а й розвинути
свої навички роботи з різними інтернет-ресурсами, що, безумовно,
є важливим для сучасної людини.
До речі, саме дистанційне навчання підштовхнуло моїх учнів до створення свого телеграм-каналу з підготовки до ЗНО: зручно, корисно,
ефективно.
– Чи були проблеми в комунікації з учнями?
– Таких проблем не виникало.
Навіть за умови, коли хтось із учнів
не мав доступу до інтернету, ми
знаходили можливість спілкуватися
і підтримувати один одного.
Були й кумедні ситуації, коли до
дітей прямо на онлайн урок приходили їх домашні улюбленці або
менші братики чи сестрички. Але це
навіть допомагало: створювало на
занятті домашню затишну атмосферу.
– Як змінилася система оцінювання робіт на картині?
– Система оцінювання здійснювалася відповідно до критеріїв
оцінювання програми з навчальних предметів. Кожен критерій оцінювання роботи обговорювався з
учнями, максимально надавалася
можливість творчого виконання завдань. Особисто я програму не змінювала, шукала нові прийоми, аби

зацікавити учнів матеріалом. По
суті, ми разом навчалися працювати
по-новому, онлайн.
– Легше чи важче за онлайн
навчання здійснювати контроль
за його результатами?
– Звичайно, контроль здійснювати важче, проте можливості онлайн
тестування дозволяють швидко зібрати інформацію щодо засвоєння
учнями тієї чи іншої теми. Перевагу
надаю творчим завданням, виконання яких вимагає від учнів «увімкнення» фантазії, творчості, креативності та нестандартного підходу до їх
розв’язання. Наприклад, щоб охарактеризувати образ літературного
персонажа, можна виписати цитати
й за планом скласти розповідь. А
можна й інакше розкрити образ: написати історію про героя у форматі сторітелінгу, створити ментальну
карту, розробити сторінку героя у
соціальній мережі, а часом створити
і справжній акаунт героя, побудувати
кардіограму його життя, розробити
кластер, підготувати дискусію про
одну із характерних рис образу…
– безліч можливостей для творчих
учнів. Тому я зовсім не здивована,
коли дружити в соціальній мережі
мені пропонують Мавка з «Лісової
пісні» Лесі Українки або Мартин Боруля Івана Карпенка-Карого.
– Чи просите Ви учнів не вимикати камер під час уроку для
контролю за роботою?
– Під час проведення уроків
контролю знань, зазвичай, прошу
учнів увімкнути камери. Але – за
можливості, адже буває, що дітям
необхідно увійти в інший ресурс,
не вимикаючи уроку в Zoom, це
створює певні труднощі у збереженні
відео. Та й найголовніше у будь-якій
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діяльності – повага й довіра, без них
жодна діяльність не буде успішною.
– Чи змінився у Вас обсяг часу
на підготовку до заняття?
– Щодо того, чи змінилася моя
підготовка до онлайн уроків, відповідь – так. Готую кожен урок, ураховуючи санітарно-гігієнічні вимоги,
шукаючи яскравий контент, добираю «смачні завдання», зважаю на
зміну діяльності, креативно підходжу до пояснення нового матеріалу,
використовую різні прийоми роботи, обов’язково продумую цікаві завдання. Учням подобається яскравий урок, тому застосовую і меми, і
комікси, і різні нестандартні завдання. Часу на розробку такого уроку
витрачаю більше, адже будь-яке
завдання транслюється на екран. У

Просто потрібно було налагодити
цю роботу, структурувати свої знання, дібрати необхідні матеріали й
психологічно налаштуватися разом
із учнями.
– Учителька Алла Баєва суто
зовнішньо готується до дистанційного спілкування, як і до
офлайн зустрічі, чи можна трішки
розслабитися?
– Учитель на уроці онлайн виглядає точно так, як і на уроці офлайн.
Є місце всьому: і макіяжу, і продуманому одягу, і фону за спиною, коли
ти в ефірі. Робота перед камерою
незвична (хоча я такий досвід давно
маю), але дуже цікава, це і виклик,
і задоволення одночасно. Найголовніше – робити будь-яку справу із
задоволенням.

перші дні карантину готувалася по
6-7 годин до уроків, зараз – набагато менше часу витрачаю, бо є вже
свій формат, чітка структура, зрозуміло, які завдання й прийоми більш
цікаві для учнів. До роботи онлайн
я, як виявилося, була готова, оскільки і раніше ми з учнями використовували елементи такого навчання.

– Які загалом є ризики для
вчителів, для учнів та, відповідно, які надбання Ви фіксуєте?
– Найскладнішим для мене є
правильний розподіл часу роботи за
комп’ютером, адже і підготовка до
уроків, і перевірка надісланих учнями робіт, і проведення самих уроків
впливають на мій зір, на загальний
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стан мого здоров’я. Саме тому зараз я використовую планування для
організації свого робочого часу, це,
принаймні, зменшує час мого перебування за комп’ютером. Думаю,
що для учнів є труднощі в кількості
тих електронних ресурсів, за допомогою яких учитель організує дистанційне навчання, та обсяг робіт.
Вважаю, що краще менше ресурсів
і більше творчості.
– Чи має на рівні міністерства
чи
принаймні
методкабінетів
освітніх департаментів розроблятися нова, детальна, цікава
методологія дистанційки? Чи це
клопіт кожного вчителя?
– Безумовно, мають бути розроблені певні методичні рекомендації
та технології організації дистанційного навчання. Але, на мою думку,
важливими залишаються і підходи
до організації уроку самого вчителя, його творчість, зацікавленість,
майстерність.
– Карантин закінчиться і –
прощавай, дистанційне навчання? Чи будете використовувати
цей механізм і надалі?
– Упевнена, що по завершенню
карантину не полишатиму працювати з технологіями дистанційного
навчання. Адже це прекрасна можливість у підготовці до ЗНО: доступність, синхронність/асинхронність,
різноманіття візуалізованих матеріалів, технологізація навчання, швидкість, онлайн-тестування, швидкий
обмін інформацією.
Відома приказка: що нас не
вбиває, робить сильнішими. Надто «круто» сказано, як на звичайну
освіту? Але, по суті, вірно. І, схоже, дистанційне навчання стало
сходинкою вгору, а не зупинкою
чи «завалом». Звичайно, – для
тих, хто хоче навчатися та опановувати нове.
Спілкувалися
Марія ПРИХОЖАЙ і
Оксана ОЛЕКСІЙЧЕНКО

Рима номеру
Життя іде і все без коректур.
Зробити щось, лишити по собі,
Але не бійся прикрого рядка.
І час летить, не стишує галопу.
а ми, нічого, – пройдемо, як тіні,
Прозрінь не бійся, бо вони як ліки.
Давно нема маркізи Помпадур,
щоб тільки неба очі голубі
Не бійся правди, хоч яка гірка,
і ми живем уже після потопу.
цю землю завжди бачили в цвітінні. не бійся смутків, хоч вони як ріки.
Не знаю я, що буде після нас,
Щоб ці ліси не вимерли, як тур,
Людині бійся душу ошукать,
в які природа убереться шати.
щоб ці слова не вичахли, як руди. бо в цьому схибиш – то уже навіки.
Єдиний, хто не втомлюється, – час.
Життя іде і все без коректур,
Ліна КОСТЕНКО
А ми живі, нам треба поспішати.
і як напишеш, так уже і буде.
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Спілкуймося!

Ñòîð. 6. “Ã³ìíàç³ÿ”

Шукаємо друзів-іноземців!
Пандемія,
мов
ота
ключка
для гольфу, на початку 2020-го,
долекоригуючого,
року
загнала
нас усіх, як у лунки, назад у
країну
без
можливості
вільно
подорожувати. Тепер уже жодних
поїздок «куди заманеться», а лише
у дуже обмежений перелік країн:
Єгипет, Туреччина… ну і все,
мабуть. Зрозуміло, що тепер ми
не погуляємо вуличками Італії, не
з’їмо круасан десь під Ейфелевою
вежею… Втім, це все було описано
майже мільярд разів. Тому не
будемо
про
заборони.
Ліпше
поговоримо про можливості.
З огляду на навчальну складову
подорожей, одним із найголовніших
і найкорисніших моментів мандрівок
є постійна мовна практика з носіями
або просто пересічними людьми, які
говорять тією ж. Цей неочікуваний
«струс» дає нашим мізкам шанс
виходу з зони комфорту. Проте
результат таких «занять» не змушує
довго на себе чекати. Тільки… Де
зараз знайти таку можливість, коли
єдиний іноземець у полі зору – це
кіт породи англійський висловухий?
Все просто! Технології нині
дають максимально широке поле
для спілкування, але проблема в
тому, що у потоці програм і сайтів
для мовного та культурного обміну
дуже
легко
заплутатися.
Тож,
зараз ми будемо вчитися, як саме
«подорожувати»,
знаходячись
у
себе в кімнаті.
Перше, найважливіше, про що
варто пам’ятати, це
власна безпека в Інтернеті.
Не залишайте малознайомим
людям
інформацію
про
своє
конкретне
місце
знаходження,
особисту
контактну
інформацію
тощо. Тримайте на думці, що якою
гарною та класною людина не була
б, – у мережі значно легше заховати
свою справжню особистість. Багато
додатків
у
вже
встановлених
всередині
месенджерах
попереджають про такі прості, але
важливі правила. Спілкування може
піти далі, до якоїсь іншої соцмережі,
проте безпека залишається однією
і тією ж. Один із найкращих методів
перевірки людини на «справжність»,
із мого досвіду, - розмова за
допомогою відеозв’язку: той, хто не
боїться поговорити так би мовити
«віч на віч», не має чого приховувати.
Тепер,
коли
ми
озброєні
пильністю, можна починати
пошуки найвдалішої платформи.
«Одним
із
сервісів,
якими
користуюся я, є «PenPals», –
ділиться учениця 7(11)-В класу,
Поліна Шейкіна. – Це сайт, на якому
ти реєструєшся як зазвичай, а потім
власноруч налаштовуєш критерії
пошуку: стать, країна, інтереси
і так далі. Із незручностей можу
виокремити
відсутність
додатку
для телефону, доводиться
«сидіти» через браузер. А
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також те, що тобі може написати,
хто завгодно, і це повідомлення
не буде висіти у запитах, а відразу
переміститься до загального списку.
Зручніше було б налаштовувати цю
функцію під себе».
Але не PenPals’ом єдиним!
Тестуючи різні варіанти подібних
додатків, я знайшла ще один цікавий
варіант: «Tandem». Найперше, що
мене здивувало: довгий та дуже
детальний процес реєстрації. Під
час нього доведеться відповісти на
три блоки запитань: від стандартних
про ім’я та вік
до конкретного
опису людини, з якою б ви хотіли
спілкуватися. Ця програма підбере
персонально для кожного можливих
партнерів для мовного обміну.

Наступний крок –
пошук співрозмовника.
Покладайтеся лише на власні
смаки
та
інтереси.
Звичайно,
маючи на початкових етапах спільні
теми для розмови, буде значно
легше встановити тісний зв’язок.
Подобається мода – шукай когось
за тегом «fashion». Спорт? Можна
знайти когось, хто захоплюється
ним так само, як і ти. І найголовніше:
не бійся написати та запитати, чи
говорить людина тією мовою, в якій
зацікавлений ти. Хто не ризикує,
– не поліпшує власний рівень
мовлення!
Під час листування
дуже
поліпшується
вміння
швидкої переробки власних думок
«рідною» на іноземну мову, а також
навички правопису та пунктуації
(особливо, якщо співрозмовник
володіє мовою ліпше за тебе). Але
не забувай час від часу виходити з
зони комфорту живою розмовою.
Навряд чи з першого разу все
пройде як по маслу, але постійна
практика творить дива, по собі
знаю.
Також мушу попередити, що
пізнання нових культур із часом
«затягає», стає важко жити без
когось, для кого твій звичайний
обід дійсно незвичний, а абрикоси
на деревах – справжнє відкриття.
Спостереження за життям іншого
народу – досить цікава штука. Проте
не варто припиняти жити й власним
офлайн життям. Все ж, пандемія
– ще й можливість для вiдкриття
чогось нового й саме тут, поруч.
Валерія НОРИК

БЛІЦ

«ГІМНАЗІЯ»-

Деякі ознаки
дистанційного
навчання
(Продовження. Початок на стор.3)
Це не може не тішити. Також для
випускників «дистанційка» дорівнює
більш плідній підготовці до ЗНО.
Мені дистанційне навчання дозволяє навчатися самостійності, бо ти
сам слідкуєш за всіма дедлайнами
та строками здачі завдань. У майбутньому така навичка дійсно може
стати у нагоді.
Прикро, але іноді я відчуваю відсутність мотивації до навчання. Ще
процес навчання сповільнює незручність користування програмами. Зараз ми вже зрозуміли систему, але
перший раз це було жахливо.
Іноді нестабільність зв’язку просто дратує. Вона може затримувати уроки або взагалі їх скасовувати.
Пам’ятаю, коли весь наш клас чекав
на урок із математики півтори години».
Маргарита Титаренко, 3(7)-Д:
«Із позитивних аспектів: я маю більше вільного часу, що дозволяє приділяти час хобі та іншим справам. Я
можу обирати локацію для навчання:
приємну та ту, яка надихає. Ну і ще
важлива перевага – вставати більше
не треба так рано:)
Мені не подобається той факт,
що стало значно більше домашніх завдань. Також буває складно
опрацьовувати матеріал, бо багатьох уроків немає у вигляді відеоконференцій і нам треба опрацьовувати все самостійно. На це,
можливо, впливає і мій останній
пункт. А саме: відсутність особистого спілкування з викладачем та
однокласниками».
Марія Рогова, 5(9)-А: «Плюси в
тому, що діти можуть бути присутніми на уроках, не дивлячись ні на що.
У заморозки діти не мерзнуть, коли
йдуть до школи. Здебільшого у школах холодно, тому вдома знижується
ризик захворіти.
Мінуси в тому, що діти можуть починати гірше вчитися, тобто не опановувати нові знання, а просто списувати. Учні стають ледачими. Мало
комунікації».
Даніела Черемісова, 5(9)-А:
«Плюси: можливість підлаштувати
темп навчання під себе, що дуже
зручно; ти вчишся бути самосвідомим, тобто здобуваєш навички самоосвіти, які знадобляться в подальшому житті; якщо це молодші класи,
то плюс у тому, що батьки можуть
контролювати знання учнів.
Мінуси: недостатній контроль над
засвоєнням учнями знань. Можливість вторгнення в електронну базу
даних при онлайн навчанні. Нестача живого спілкування з друзями чи
знайомими».
Єлизавета Пилипенко, 10-А,
КУССШ №9: «У навчанні онлайн для
мене є такі «плюси»: більше вільного
часу; маю можливість щось підтягнути; можу виспатися. Але є «мінуси»:
іноді не розумію матеріалу; вчителі
задають ще більше завдань; поганий
зв’язок іноді, через що не чую вчителів».
(Продовження на стор.7)

Ïіçнай сåáå

“Ãімнаçіÿ”. Сòîð. 7.

Наповнюйся організовано!
Âісім óðîêів ó шêîлі, çанÿòòÿ ç ðепеòèòîðîм î п’ÿòнаäцÿòій, а пîòім ще
й äîмашнє çавäаннÿ. Дî пîäóшêè òè
пленòаєшсÿ вже çнесèленèй і ç çаäîвîленнÿм çанóðюєшсÿ ó ліжêî, бî пеðеä снîм на òебе чеêаюòь òаêі îмðіÿні пів ãîäèнè часó «лèше äлÿ себе».
Пеðеãлÿäаєш сòðічêó в сîцмеðежаõ,
ðîлèêè в інòеðнеòі і çасèнаєш, бî çавòðа на òебе чеêає òаêа ж меòóшнÿ.
Знайîмî?
Дóмаю, щî êîжен іç нас віäчóвав
òаêе ðаніше. А щî òепеð?
Напðèêлаä… Беçêінечні ðîбîчі
äні, äе òè, çäаєòьсÿ, беçпеðеðвнî
çаймаєшсÿ навчаннÿм – äî самîї
нîчі. Дèсòанційнèм, неäèсòанційнèм,
êîлеêòèвнèм, інäèвіäóальнèм… А в
ðеçóльòаòі мîжеш çðîçóміòè, щî нічîãî òîлêîм і не çðîбèв… Дî òîãî ж
вòîмèвсÿ і пîчóваєшсÿ вèснаженèм.
Оòîж, пîсòає çапèòаннÿ: ÿê мè маємî
вèòðèмаòè баланс між пðîäóêòèвнîю
ðîбîòîю òа êîмфîðòнèм віäпîчèнêîм, беç ÿêîãî все ж важêî îбõîäèòèсÿ?
Âіäпîвіäь äає псèõîлîã ãімнаçії
Ольга Рак.
«Пåрøå, ùо спàдàє ìåí³ íà дóìкó, колè я дóìàю про вдàлèй в³дпочèíок, – добре спланований режим
дня. Â³í íå обов’яçково ìàє бóòè
роçпèсàíèй похвèлèííо, àлå сôорìóльовàíèì ч³òко», – д³лèòься Îльãà.
– Íàйãоловí³øою поìèлкою, íà ìою
дóìкó, є òå, ùо ìè íå включàєìо òàк
çвàí³ рóòèíí³ д³¿ до спèскó спрàв. À,
попрè ¿х посò³йí³сòь для íàс, воíè òàк

сàìо çàйìàюòь пåвíèй чàс. Òоìó чàс
íà доçв³лля òà ³íø³ «рèòóàлè» òàкож
вàрòо додàòè до плàíó.
Äрóãèì пóíкòоì ìàє сòàòè створення розкладу занять. Âсòàíов³òь
ч³òкèй ³íôорìàö³йíèй рåжèì. Прàöюючè оôлàйí, вè ìожåòå òочíо бóòè
впåвíåíèìè, ùо íàвчàííя бóдå çàвåрøåíå о 17.00, прàвдà ж? Òо роçроб³òь òàкèй сàìèй плàí для своє¿
çрóчíо¿ робоòè ³ поçà сò³íàìè øколè!»
Âчені вже äавнî äîвелè, щî ðîбîòа мîже бóòè ефеêòèвнîю лèше
òîäі, êîлè мîçîê має мîжлèвісòь віäвîліêаòèсÿ на щîсь, щî äîçвîлÿє
йîмó ðîçслабèòèсÿ. Навіòь ó шêîлі
мè маємî пеðеðвè êîжні 45 õвèлèн!
Тîмó îпòèміçóй ðîбîòó свîãî мîçêó,
ðîблÿчè пеðеðвè вäвічі êîðîòші, ніж
пеðіîäè навчаннÿ: ãîäèна пðаці – 30
õвèлèн пеðепîчèнêó. Таêèм чèнîм,
післÿ îнлайн-çанÿòь ó Zoom òè çмîжеш сам êîнòðîлюваòè свîю ðîбîòó
і çвільнèш êільêа вільнèõ ãîäèн óвечеðі.
«Працюйте там, де комфортно
прàöювàòè, à íå спàòè. (Рîбîòа, çвіснî, не вîвê – äî лісó не вòече, але абсîлюòнî òîчнî не бóäе çäійснюваòèсÿ òам, äе îчі налèваюòьсÿ свèнцем.)
Îрãàí³çóйòå особèсòèй просò³р òàк,
ùоб рåч³, якèìè вè корèсòóєòåся чàсòо, бóлè çàвждè порóч; íà робочоìó
сòол³ í³чоãо íå в³двол³кàло. Просòо
ì³í³ì³çóйòå к³льк³сòь чàсó, якèй вèòрàчàєòå íà поøóк чоãось òàк íàãàльíо
поòр³бíоãо.
Áàãàòьоì людяì подобàєòься

çàйìàòèся спрàвàìè в òèø³, à коìóсь
– ³ç çосåрåджóючèìè ìåлод³яìè. Óс³
ìè р³çí³, òоìó обåр³òь сàìå òå, ùо
бóдå до дóø³», – наãîлîшóє псèõîлîã.
Навіòь ÿêщî не мîжеш вèйòè ç
äîмó чеðеç іçîлÿцію – не відмовляйся від спілкування! «Êоìóí³кàö³я,
соö³àльí³ çв’яçкè – öå вàжлèвà чàсòèíà жèòòя, à òàкож доçв³лля, бо ìè
прèпèíяєìо дóìàòè лèøå про одíó
коíкрåòíó òåìó, à пåрåключàєìося
íà ì³льйоí р³çíèх, ùо, як я вжå çàçíàчèлà, доçволяє ìоçкó крàùå коíöåíòрóвàòèся в подàльøоìó».
Заðаç мè жèвемî в епîõó ãаäжеòів, êîлè навіòь сòîсóнêè мîжна маòè
чеðеç інòеðнеò! Тîмó не çабóäь внесòè òаêó важлèвó спðавó äлÿ ðелаêсó,
ÿê òеðевені ç äðóçÿмè, äî свîãî спèсêó «to do».
Тîж, піäсóмîвóючè, ваðòî çаçначèòè, щî лèше äîслóõаючèсь äî
власнèõ пîòðеб і віäчóòòів, мîжна
îòðèмаòè сòîвіäсîòêîвèй ðеçóльòаò і
êîмфîðòнèй менòальнèй сòан. Слóõай себе òа не пеðенапðóжóйсÿ çанаäòî, бî навчаннÿ – це òе, щî має
напîвнюваòè, а не спîðîжнÿòè òебе.
Валерія НОРИК

БЛІЦ

«ГІМНАЗІЯ»-

Навички самоосвіти, нерівна боротьба з лінню,
близький холодильник і сум за «живим» спілкуванням –
лише деякі ознаки дистанційного навчання
(Продовжåííя. Почàòок íà сòор.6)
Олександра Король, 7(11)-В:
«Мені ÿê îäèнаäцÿòèêласнèці äóже
імпîнóє òîй фаêò, щî сòає більше
часó на піäãîòîвêó äî ЗНО, саме
äî òèõ пðеäмеòів, щî òîбі пîòðібні.
Більше òîãî, не òðеба піêлóваòèсÿ
пðî äîðîãó äî шêîлè. Мîже, на вóлèці çлèва, òа òè не çапіçнюєшсÿ,
навіòь пðîêèнóвшèсь çа п’ÿòь õвèлèн
äî óðîêó. А ще, îсîбèсòî ÿ вважаю,
щî ÿêісòь навчаннÿ НЕ пîãіðшóєòьсÿ,
аäже вчèòель çавжäè мîже пîÿснèòè
інäèвіäóальнî неçðîçóмілèй маòеðіал. Але äлÿ цьîãî òðеба çвеðнóòèсÿ
äî вèêлаäача îсîбèсòî.
Я не çаäîвîлена òèм, щî нîві
пðîãðамè äлÿ çв’ÿçêó ç вчèòелем не
çавжäè çðóчні òа çðîçóмілі ó вèêîðèсòанні, а ÿê ðеçóльòаò – пðîцес навчаннÿ äлÿ нас çначнî спîвільнюєòьсÿ. Таêîж інîäі інòеðнеò-ç’єäнаннÿ
мîже бажаòè êðащîãî. А ще сóмóю
çа часîм іç äðóçÿмè. Âäîма віäчóваю
себе більш самîòньî».
Костянтин Кондус, 5(9)-А: «З
плюсів äлÿ мене – ãðафіê, ÿêèй сòав
не насòільêè çаãðóженèм, віäсóòнісòь
пîсòійнîãî êîнòðîлю і çнèженнÿ ðівнÿ сêлаäнîсòі çавäань. Мінóсè ÿ бачó
в насòóпнîмó: немîжлèвісòь îпðацюваòè маòеðіал іç òаêîю ж ÿêісòю,
ÿê îфлайн, несòача жèвîãî спілêóваннÿ і мîжлèвісòь вèнèêненнÿ òеõнічнèõ пðîблем».
Дарія Сластушевська, 10-А,
КУССШ ¹9: «Тðè «плюсè» äèсòанційнîãî навчаннÿ, на мій пîãлÿä, òаêі:
òè мîжеш піäãлÿнóòè, ÿêщî щîсь çа-

бóв; їсòè піä час óðîêó; всòаваòè äî
óðîêів піçніше. А «мінóсè» òаêі: пðîблемè іç меðежею, пðîãðамîю òа
інші; вчèòелі нам ще більше не äîвіðÿюòь; äîмашньîãî çавäаннÿ çаäаюòь в ðаçè більше, а баòьêè сòаюòь
вèмîãлèвішèмè äî òебе».
Дмитро Кищик, 5(9)-А: «Плюсè:
більше вільнîãî часó, пîêðащеннÿ
îцінîê і çбільшеннÿ мîжлèвîсòей
êîнòðîлюваòè сèсòемó îцінюваннÿ.
Мінóсè: малî óðîêів, неðîçóміннÿ велèêîї êільêîсòі маòеðіалó, çабаãаòî
äîмашніõ çавäань».
Анастасія
Свинухіна,
10-А,
КУССШ ¹9: «Длÿ мене «плюсè»
äèсòанційнîãî навчаннÿ òаêі: мені
спîêійніше пðацюваòè îнлайн; ÿ
більше впевнена ó свîїõ сèлаõ, êîлè
на мене ніõòî не äèвèòьсÿ; часó на
вèêîнаннÿ äîмашньîãî çавäаннÿ
більше, і це äîсèòь çðóчнî. А îсь òðè
«мінóсè» віä мене: віäсóòнісòь бажанîї äлÿ çðóчнîсòі òеõніêè; вчèòелі вèмîãлèвіші, більше çаäаюòь äîмашньîãî çавäаннÿ і не äîвіðÿюòь нам;
нó і вчèòелі ãіðше пîÿснююòь маòеðіал, а òè сам не мîжеш çібðаòèсÿ і
вèвчèòè йîãî äîбðîсîвіснî».
Полiна Бондар, 3(7)-В: «Нó, напевнî, плюсів òðішêè більше. Пîпеðше, не òðеба всòаваòè î сьîмій
ðанêó, йòè на çóпèнêó òа чеêаòè маðшðóòêó. Не òðеба ó пîãанó пîãîäó післÿ
шêîлè йòè на çóпèнêó ç важêèм ðюêçаêîм. Пî-äðóãе, ÿêщî çабóв масêó, òî
нічîãî, вîна не пîòðібна. А пî-òðеòє,
пеðеðвè вäвічі чè вòðèчі більші. Щîäî
мінóсів: мîже вèêлючèòèсÿ свіòлî і òè

бóäеш віäсóòній на óðîці. Фðаçа «ÿ çабóла çîшèò» вже не пðацює, а післÿ
äèсòанційнîãî навчаннÿ, ÿêщî òè не
çміã пðèєäнаòèсÿ äî óðîêó, òîбі сêажóòь щî òè «пðîсòî не çаõîòів».
Назар Обод, 3(7)-А: «На óðîêè
не äîвîäèòьсÿ щîðанêó всòаваòè çа
ãîäèнó чè äві ðаніше. Пðîêèнóвсÿ – і
ãîòîвèй:) Ще не òðеба îäÿãаòèсÿ в
шêільнó фîðмó. Мîжеш бóòè пðèсóòнім на óðîці навіòь ó піжамі. Таêîж
мені пîäîбаєòьсÿ, щî на äèсòанційнîмó навчанні, êîлè òè вäîма, мîжна
віäпîчèваòè піä час пеðеðв êðаще,
ніж ó шêîлі: õаðчóваннÿ пîðóч і бóäьÿêе äîçвіллÿ òаêîж.
Âчèòель вèêлаäає маòеðіал êðаще
в шêîлі, îчнî. Тóò «äèсòанційêа» пðîãðає. Мîжóòь бóòè пðîблемè ç інòеðнеòîм, і òîäі çðîçóміòè щîсь сòає нó
äóже важêî! А ще, банальнî, не вèсòачає спілêóваòèсÿ ç äðóçÿмè нажèвî».
Напевне, настане час, коли загальні «плюси» та «мінуси» дистанційного навчання буде проаналізовано, узагальнено, а висновки
стануть базою для поліпшення
цього незвичного для переважної більшості методу отримання
знань. Проте хочеться побажати
іншого: щоб хвороба відступила,
ми могли вільно спілкуватися; не
озиратися злякано на того, хто
закашлявся; і навіть цілуватися
при зустрічі в щічку :))
Думкою ровесників цікавилися
Валерія НОРИК,
Марія ПРИХОЖАЙ,
Богдана МОСКАЛЕНКО
1’ 21

Зі святом!

Ñòîð. 8. “Ã³ìíàç³ÿ”

Карантин карантином,
а Новий рік – за розкладом
Кажуть, як Новий рік зустрінеш,
таким він і буде. Не дуже покладаємося на сумнівні прикмети, але ж
хтось, може, і засмучується: ну що за
свято у час карантину!.. А втім, новий
рік таки приходить. Що ж несе він
нам?
Астропсихологиня Валентина Віттрок каже: чекати, що коронавірус
зникне, не варто, проте… «Схоже,
ми вже звикли до того, що живемо у
епоху змін, але не завжди пам’ятаємо,
що вони не відбуваються одразу.
На їхнє здійснення необхідний час,
протягом якого повинна змінитися
людська ментальність – саме вона
відіграє вирішальну роль у будь-яких
громадських пертурбаціях. 2021 рік
у чомусь продовжить проблеми, що
виникли і накопичені у 2020 році. Так,
злощасний коронавірус прийдешнього року нікуди не подінеться, як би
нам того не хотілося, але людство
навчиться більш-менш успішно співіснувати з ним. З’являться вакцини
і ліки, які допоможуть легше його переносити, та й сам він, врешті-решт,
переродиться, перетворившись на
щось схоже на звичайний грип. Ми
також будемо жити у вирі подій, який
закрутилися в 2020 році, але вони
виявляться вже не такими емоційно
важкими і обмежувальними. Нових
карантинних заходів, швидше за все,
не передбачається, і, можливо, що
світові держави знову відкриють свої
кордони для тих, хто хоче вчитися,
працювати і відпочивати».
Згодьмося, передбачення цікаве,
особливо для тих, хто планував продовжувати навчання за кордоном.
Ще астрологи стверджують, що
перша половина нового року буде
продуктивною у контексті кар’єрних
здобутків і перемог. У цей час
рекомендується приділити увагу
своїй роботі та досягненню успіхів.
Знову таки, як для випускників шкіл
написано: у першому півріччі варто
потрудитися та досягти омріяних
успіхів! А вже у другій половині 2021
року, радять прогнозисти, варто
зайнятися своїм здоров’ям
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і обов’язково берегти нерви, бо
саме це – час максимальних стресів
протягом усього року.
Загалом, обіцяють нам знавці зіркових передбачень, наступний рік
має бути спокійним, і, скоріш за
все, пройде у роботі над собою, у досягненні успіху в кар’єрі, у саморозвитку та здобутті нових знань. Бик – а
саме він, як ми знаємо, керуватиме у
новому році – не любить нічого робити поспіхом, не надто схвалює активність і зміни, особливо радикальні.
Тож майбутній рік буде виваженим, а
події розвиватимуться достатньо повільно.
Цікаво пригадати, з чим стикалося людство у минулі роки Бика,
тобто кожні 12 років тому. На 1901
рік припало вручення першої Нобелівської премії, на 1951-ий – політ
першої людини у космос, на 1985-ий
– випуск першої версії операційної
системи Windows. У 1997 році загинула британська принцеса Діана, а у
2009 році світ стикнувся з епідемією
«свинячого грипу».
Хоча ми й не в Китаї, але звикли
орієнтуватися на тамтешній гороскоп. Так от, він стверджує, що люди,
які народилися у рік Бика, завжди
скромні, надійні, старанні, терплячі,

Ðåäàêòîð Наталія Семенцова.
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сильні духом і небагатослівні. Хто ж
народився у рік Бика? Казкар Ганс
Крістіан Андерсен, художник Вінсент
Ван Гог, композитор Йоганн Себастьян Бах, актори Чарлі Чаплін, Дастін
Гоффман, Едді Мерфі, Пол Ньюман,
політики та правителі Наполеон Бонапарт, Адольф Гітлер, Саддам Хусейн, Марґарет Тетчер.
Відомо, що кожен рік має свої відтінки, тож і 2021-ий – не просто якогось там Бика, а Білого Металевого
Бика. Господар нового року недолюблює тих, хто займається пустопорожньою балаканиною, і прихильний
до наполегливих і працьовитих. Однак Бик буде допомагати тільки знакам, які люблять перевірені дороги
та правильні шляхи, і виключно тим
справам, що створюються на довгі
роки.
Через консервативність Бика ніхто
зі знаків зодіаку особливо не збагатиться. Він – це постійне тихе накопичення.
«Гімназія» бажає всім мешканцям гімназії №1, їх рідним і друзям накопичувати цього року міцне здоров`я, знання, нові вміння,
дружбу та доброзичливість, – усе
це неминуче згодиться всім нам у
новому році та надалі.

Çàñíîâíèê – Ñóìñüêà ã³ìíàç³ÿ ¹1.
Ñâ³äîöòâî ïðî ðåºñòðàö³þ
ÑÌ¹218, âèäàíå Êîì³òåòîì
³íôîðìàö³¿ Ñóìñüêî¿ îáë
äåðæàäì³í³ñòðàö³¿.
Àäðåñà ðåäàêö³¿:
ì. Ñóìè, âóë. Çàñóìñüêà, 3.

Ãàçåòà íàáðàíà ³
çâåðñòàíà у видавництві
“Ярославна”,
ì. Ñóìè, âóë. Ãîðüêîãî, 2.
Çàìîâëåííÿ ¹ 01/21
Òèðàæ 100 ïðèì³ðíèê³â.

