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Ще одна позначка на карті успіху!
  Наша гімназія – унікальне місце, 
де кожен учень реалізовує себе, 
а наші гімназисти ніколи не 
зупиняються на досягнуто-
му й продовжують дивувати. 
Таким яскравим прикладом є 
останні події в житті Артема 
Міронця, учня 11-В класу. Пред-
ставники інституту обдарованої 
дитини«ICYS-Україна» запропо-
нували Артему стати членом ко-
манди на міжнародній конференції 
«ICYS-2019», що проходила у місті 
Куала-Лумпур, Малайзія, з 19 по 25 
квітня . Ця конференція є однією з 
програм «Malaysia Young  Scientist 
Organisation» і є платформою 
для презентації креативних 
та інноваційних ідей учнів. Та-
кож це є яскравою можливістю 
для визначення перспективних і 
амбіційних молодих науковців на 
національному й міжнародному 
рівні. Юний науковець ще з 8 кла-
су є членом МАН та займається 
мікроскопічними дослідженням 
копрофільних аскоміцетів.

Кебета – найкраща газета!

  Цілком нормально, що ви зрозуміли лише дещо 
з вищесказаного, але Артем займається цим пи-
танням протягом 4 років, і за час його досліджень 
відкрив понад 40 видів грибів, 5 з яких ще не були 
досліджувані на території України. Отримавши 
чергову перемогу в конкурсі-захисті робіт Малої 
академії наук та спробувавши свої сили на 
міжнародному конкурсі в Білорусі, минулого року 
він відправився підкорювати Нью-Йорк, де чудово 
зарекомендував себе на світовому рівні. «Артем 
вразив із першої хвилини знайомства глибиною 
та об’ємом проведених наукових досліджень із 
мікології», – говорить Наталія Поліхун, член «ICYS-
Україна». Ще під час конкурсного відбору в «ICYS-
2018» вона була присутня на онлайн-співбесіді та в 
своїх нотатках відразу записала- «готовий вчений!» 
Його робота дуже зацікавила учасників конференції 
й викликала жваву дискусію. Старання Артема були 
не марними. Він пройшов довгий шлях досліджень, 
який і привів його на захід такого рівня, де він ознай-
омив всіх із «неймовірним світом» мікроскопічних 
сумчастих грибів і вражаючими перспективами по-
дальшого розвитку цього наукового напрямку. Тим 
паче, це була можливість дізнатись про тенденції 
в науковому товаристві та поцікавитися новітніми 
розробками молодих вчених. «Особисто мене, - 
розповідає Артем, – найбільше вразили дві роботи: 
перший проект представників команди Індонезії про 
переробку старих батарейок, що, до речі, є акту-
альним питанням для екології світового масштабу. 
Другий - пристрій для людей із вадами зору, винахід 
одного з учнів нашої команди,  який може поліпшити 
життя тисячам людей».
   До речі, Артем не тільки «готовий вчений», а ще 
й всебічно талановитий учень: «Люблю біологію та 
мікроскопічні дослідження. Любов до науки мені при-
щепили батьки, а остаточно визначився із захоплен-
ням, займаючись у учнівському науковому товаристві 
«Інтелект» у гімназії. Ще змалечку я розумів, що 
пов’яжу своє життя з біологією. Паралельно з цим я 
займався хореографією, театральним мистецтвом 
та вокалом. Займаюсь різьбленням по дереву. Вдо-
сконалюю свої знання з англійської мови».
    Мандрівка в Малайзію - це не тільки наукова 
конференція, а й знайомство з країною.Так, Артем 
з посмішкою розповідає про «близьке», але, на 
щастя, короткочасне  спілкування з представниками 
місцевої фауни - мавпами, які в країні дуже нахабні. 
Під час екскурсії мавпи не дали гостям навіть скуш-
тувати морозива, не говорячи вже про розмови чи 
фотографування.
   Подорож - це завжди купа нових вражень. А уявіть, 
скільки їх, коли потрапляєш у зовсім іншу країну, 
в компанії таких, як ти сам, завзятих наукоманів? 
Навіть прощання з країною теж було креативним!
 Артем розповів, що в останню ніч, котра мала на-
зву «Cultural night», проходило незабутнє дійство. 
Всі учасники проекту обмінялися національними 

Сьогодні в номері:

«Успіх року»: хто ж має найбільше 
досягнень за цей навчальний рік? 
Імена переможців визначено!

В и я в и л о с ь ,  г і м н а з и с т и  м а ю т ь 
надзвичайно поважні причини, аби 
не відвідувати гуртки... Невже це 
справді заважає навчанню? Читайте 
на стор. 4

Т е п е р  у  н а с ,  я к  у  с п р а в ж н ь о -
м у  Х о г в а р д с і :  я к  в и х о в а т е л ь  і 
г імназисти рятували  совеня  та 
якою буде його подальша доля?

коротко: «Серце до серця»

коротко: хакатонимо!

17 травня гімназія взяла участь у Хакато́ні 
(англ. hackathon, від hack (хакер) та marathon 
-  марафон) -  заході ,  п ід час якого різні 
спеціалісти в галузі розробки програмного за-
безпечення інтенсивно й згуртовано працюють 
над розв’язанням якоїсь проблеми або ство-
ренням нового додатку чи сервісу.

сувенірами, на знак нової дружби та з надією поба-
читися знову. Артем привіз додому багато спогадів 
та маленьких подарунків від учасників конференції 
з різних країн. Також він забув (чиз алишив на згад-
ку?) у готелі щоденик та іменну указку. Можливо, 
в майбутньому ці речі стануть національним над-
банням Малайзії, як речі відомого науковця, але з 
такими успіхами Нью-Йорк теж зможе претендувати 
на такий статус: Артем завжди забуває в подорожі 
якусь дрібничку. Але, напевно, це просто  знак 
найскорішого  повернення…
   «Загалом, я щасливий, що моя робота приносить 
мені задоволення. Тож бажаю всім натхнення й 
віри в реалізацію всіх талантів, а головне – отри-
мувати насолоду від наукових відкриттів!»
   Ось так. Виявляється, бути ботаніком у сучасно-
му світі, навіть у прямому сенсі - це круто й цікаво! 

Єлизавета Темченко

Наукові дослідження Артем виконує на 
базі кафедри загальної біології та екології 
природничо-географічного факультету  
СумДПУ імені А. С. Макаренка. З 2017 по 2019 
рік є переможцем ІІІ етапу Всеукраїнської 
олімпіади з біології, ІV етапу Всеукраїнської 
олімпіади з екології (ІІ місце). Три роки підряд є 
переможцем (1 місце) ІІ етапу Всеукраїнського 
конкурсу-захисту науково-дослідницьких 
робіт учнів – членів Малої академії наук України. 
а також переможцем ІІІ етапу цього конкурсу.

Результати наукового дослідження опри-
люднював на кількох наукових конференціях, 
має публікації. Свою роботу представляв на ІІ 
етапі Всеукраїнського науково-технічного кон-
курсу «INTEL Еко Україна 2018», де зайняв ІІІ при-
зове місце у категорії «Біологія», а в 2018-2019 
навчальному році на цьому ж конкурсі зайняв ІІ 
призове місце в категорії «Біологія». Став при-
зером XXII Білоруської конференції учнів брав 
участь у GENIUS Olympiad (м. Освего, штат 
Нью-Йорк, США), робота була відмічена почес-
ною відзнакою. Стипендіат голови Сумської 
обласної державної адміністрації.

Сьогодні вкрай важливо нагадати про дбай-
ливе та обережне ставлення до природи та 
відповідальність людства за екологію Землі. 
Еко-челлендж – чудова можливість не тільки по-
кращити благоустрій, а й підвищити командний 
дух та зблизитися з іншими закладами освіти 
Сумської області.

Тож Обласна гімназія-інтернат для талано-
витих та творчо обдарованих дітей запустила 
челендж «Zero_Waste_Day» серед інтернатних 
закладів Сумської області та передала естафе-
ту Глухівському ліцею-інтернату з посиленою 
військово-фізичною підготовкою.

коротко: екочелендж

Цього року учні та працівники гімназії традиційно 
долучилися до ХІV Всеукраїнської благодійної 
акції «Серце до серця» – «Дитяче серденько, 
живи!».Головною метою акції є збір коштів на 
придбання кардіологічного медичного обладнан-
ня. Дякуємо всім,хто не залишився осторонь!
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Мить, зупинися на порозі відпочинку!

Ще одне літо – і 11 клас… Серйозно, рік залишився? Ой-ой. Я мовчу, 
мовчу: впевнений, ви й самі задавали собі схожі запитання. Ще один 
кінець весни - й це зупинка «Паровозу» для 11 класів. Їхній «літопис» 
ви, до речі, можете прочитати в цьому номері. Але стривайте пере-
гортати сторінку – я ж іще не все сказав!

Остання чверть 
містить у собі одну 
закономірність. Та-
кий собі передлітній 

гімназійний дуалізм (так-так, страшнюче слово, 
яке, мабуть, доведеться «гуглити»). Гімназист 
ближче до найспекотнішої пори або не має часу 
взагалі – бо МАН, ЗНО, костюмована екскурсія, 
«Роботрафік», ДПА й усе-все-все… Або весна 
для нього – то час найбільшого розслаблення. 
Навіть якщо справи є, то бажання – аж нітрохи. 
Хоч би й 10 контрольних, а за вікном – сонце,  
незабаром -  канікули. Ось і спробуй думати 
про якийсь розвиток, коли погода аж ніяк не дає 
самореалізовуватися. Погода 
кличе на канікули…

І ви помітили, скільки різних 
н а в ч а л ь н о - п е р е м о ж н и х 
поїздок відбулося за рік? Усе 
гімназисти в роз’їздах: то Одесу 
підкоряють наші фільммейкери, 
то  робототехн іки в  Києв і 
призові «забирають», то Ар-
тем Міронець у Куала-Лумпурі 
Україну представляє. Справді, 
гімназія виходить за межі своєї 
території, про наш заклад зна-
ють не лише в Сумській області, 
а й в Україні, й у світі. Ще один 
вид ефективного відпочинку: 
тревел-переможний. Якось 
зовсім не складаються подорожі 
зі стереотипним уявленням 
про нудну діяльність навчання, 
правда ж? Виявляється, це -  

    Паровоз
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Передлітній дуалізм, роз’їзди й гімназія на порозі зруйнування

Медіавишенька на торті перемог Про досягнення
й перешкоди

КОЛОНКА  УРЯДУ

Знайомтесь: це веселе пташенятко хатнього сича 
з’явилося в гімназії у середу, 22 травня. Його вряту-
вала старший вихователь Вікторія Іванівна Чикало 
разом із учнями. Очевидно, воно так завзято визирало 
з гнізда на ялині, що не втрималося, випало й добре, 
що «приземлилось» на кущі квітучої спіреї. Повернути 
його назад немає ніякої можливості - надто висока 
ялина. Тож гімназисти швиденько знайшли в Інтернеті 
інформацію, як і чим годувати малого, накопали йому 
дощових черв’яків і - погляньте! - він вже трохи звик 
до людей і не намагається захищатись. Тепер нам 
потрібна зручна й простора клітка, бо віддавати совеня 
станції юних натуралістів гімназисти категорично не 
згодні. Може, хтось візьметься за догляд і дресиру-
вання гімназійної поштової сови? Принаймні, ми тепер 
точно знаємо, що на території гімназії сови водяться.

Навчальний рік приніс безліч перемог гімназії, і незважаючи на те, що травень добігає кінця, 
ще один конкурс порадував медійну спільноту закладу, відзначивши «КЕБЕТУ» як одну з кращих 
шкільних медіа Сумської області.

такий собі непоганий бонус до успішних наукових 
досліджень.

І ви мене не переконаєте, що це нудно, погано 
й дарма витрачений час. Хоча дехто вважає: що 
я розумію в справжніх розвагах? Просто для них 
гімназійні ліжка надто зручні, щоб проміняти їх на 
якісь «заморські» хоча б на тиждень. 

Комфортнішими за ліжка для учнів є лише 
підвіконня. Інакше пояснити таку кількість тріщин 
на них за останню четверть я не можу. Гімназисти 
давно дружили з підвіконнями, Мало відсидіти урок 
- треба присісти й на перерві, ноги не тримають. 
І цього року, мабуть, пішла ланцюгова реакція: 
підвіконня не витримали, тріщать, іноді вивалю-

Незабаром буде сто днів, як наш новий прези-
дент, Ірина Чечель, розпочала свою роботу. Вибо-
ри відбулися, плани розписані, деякі - реалізовані. 
Як говорить Іра Чечель: «Зробити можна все, якби 
було бажання гімназистів. За цей короткий час 
ми втілили багато що з планів: провели  турніри 
з різних видів спорту, відбувся «Вечір авторсь-
ких віршів», який згуртував найталановитіших 
гімназистів, а також змогли створити справжню 
романтичну атмосферу до Дня всіх закоханих».

Плани, які були проголошені на дебатах, 
реалізують у наступному році, а саме: «Книга до-
сягнень гімназії», «Конкурс кращого фотографа»,  
«День народження гімназії». Тому чекайте на 
результати з вересня. 

Найбільшою перешкодою діяльності й реалізації 
задуманого є, як не дивно, пасивність гімназистів. 
Хоча, проаналізувавши статті про самоврядування 
в попередніх виданнях газети «КЕБЕТА», можна 
побачити, що на це нарікали абсолютно всі пре-
зиденти шкільного самоврядування. Пасивність, як 
ніщо інше, відображається на обличчах гімназистів, 
як тільки їм пропонуєш якусь ініціативу. Вони не 
вважають за потрібне брати участь у різних за-
ходах, але не проти прийти й подивитись, бо ду-
мають, що завжди знайдеться особа, яка зможе 
зробити це краще за них. А  які ж активні всі були 
на дебатах, як вимагали активності від уряду! 
Ну ось, маємо активний уряд – і що? До кого не 
звернись – усі «переводять стрілки» на інших. 
Одиниці погоджуються допомогти, і десятки – 
чекають, аби все зробили за них. Але ж якщо не 
робити все разом – результату не буде! Адже для 
себе самоврядування робити нічого не буде, його 
діяльність - для гімназистів. Головне завдання 
уряду – реалізовувати свої плани та допомагати в 
організації та проведенні різних культурно-масо-
вих заходів. Але якщо не буде бажання зі сторони 
гімназистів активно брати участь у  заходах, то на  
результат очікувати не слід.

Самоврядування з радістю буде виконувати 
ваші побажання, тільки якщо ви будете справді 
в цьому брати участь та захочете щось робити.

Варто зауважити, що не тільки культурно-масові 
заходи є компетенцією й покликанням самовряду-
вання. Президент і уряд можуть відстоювати права 
гімназистів, допомогти порозумітися з батьками або 
адміністрацією… Хоча, мабуть, у нас все настільки 
добре, що учням і нарікати на будь-що просто лінь.

Учнівське самоврядування, звісно, розуміє, 
що вже незабаром літо й усі гімназисти хочуть 
відпочивати, а не працювати. Тому  всі непроведені 
заходи переносяться на наступний навчальний рік. 
З початком нового навчального року, сподіваємось, 
з’явиться бажання працювати, діяти та, звичайно, 
бути активним. Чекаємо вашої підтримки й до-
помоги! А найголовніше - не забувайте, літо для 
ВІДПОЧИНКУ. Дякую за увагу,бажаю провести цей 
час із задоволенням та користю!

Прес-секретар учнівського самоврядування

  Двадцятого травня відбулося підбиття 
підсумків обласного конкурсу шкільних 
медіа. Крім наших журналістів, у конкурсі 
взяли участь представники двадцяти 
шкіл. Захід розпочався зі знайомства 
з організаторами й екскурсії Сумським 
державним університетом. Учасники 
конкурсу відвідали виставку в бібліотеці, 
присвячену воїнам АТО, побували в 
галереї, де представлені картини заслу-
женого художника України Олександра 
Чередниченка в рамках проекту «Ніч 
музеїв» та переглянули відеоролик про 
СумДУ. Вразила гімназистів бібліотека 
університету, в якій є книги навіть 
шістнадцятого й сімнадцятого сторіччя. 
Гордістю бібліотеки є Пересопницьке 
Євангеліє,  точніше, його факсимільне 
видання (точна копія), яке було видано 
накладом усього  тисяча примірників. 
Також у бібліотеці 
п р о х о д и л а  в и -
с т а в к а  к а р т и н 
відомої сумської 
дитячої художниці 
С в і т л а н и 
К а ч у р о в с ь к о ї  
«Засинайлики». 
Після екскурсії – 
коротеньк і  май -
с т е р - к л а с и  з 
тележурналістики. 
Правда, навчитись 
чогось суттєвого за 
двадцять хвилин 
навряд чи можна, та й інформація, яку подавали 
викладачі, вже відома нашим журналістам… 
Але, тим не менше, повторення ніколи не за-
вадить. Цікаво було посидіти в телестудії й по-
знайомитися з відомими журналістами й викла-
дачами кафедри журналістики. Після «чайної 
хвилинки» нарешті настав час нагородження. І 
ось тут наші кебетівці зібрали багатющий вро-
жай нагород. Судіть самі: «Спеціальна відзнака 
журі» - за відео-огляд подій, «Сертифікат участі 
в конкурсі», ІІІ місце в номінації «Найкращий 
сайт»,  у номінації «Найактуальніша публікація» 
друге місце зайняла Анна Непокритова, а пер-
ше - Ліна Герасименко, в номінації «Краща 
шкільна газета» «КЕБЕТА» виборола друге 
місце. Такої кількості дипломів, здається, немає 
в жодного з учасників!
   Варто зазначити, що активна телевізійна 
діяльність наших юних журналістів змусила 

ються разом зі шматком стіни. 
Може, це в їдальні гімназистів 
надто гарно годують? Рушиться 
навчальний корпус – хоч зі шко-
ли тікай. Може, треба зробити 
ремонт (за батьківський раху-
нок), і перетворити підвіконня 
на такі, знаєте, романтичні 
місця для читання книжок - з 
подушками, ковдрочками... Але 
це тільки мрія. Хоча...

А поки ми мріємо, 11 кла-
си вже здали математику й 
українську мову. Бажаємо 
їм здати, відпочити й радіти 
неймовірно, дізнаючись про 
результати ЗНО! Ох, а мені вже 
наступної весни цього ж бажа-
тиме новий головний редактор 
«КЕБЕТИ»...

Вадим Макаров

Усі ознаки Хогвардзу

журі «створити» спеціальну номінацію. 
Огляд новин, над яким редакція працю-
вала цього року, поки що є унікальним, 
і програму такого рівня та якості не 
створює жоден заклад Сумської області. 
З нового навчального року ми продо-
вжимо випуск і чекаємо в редакції на 
нових креативних людей, які долучаться 
до надзвичайно цікавої справи! «Цього 
року в редакції багато восьмикласників, 
-  говорить керівник гуртка «Осно -
ви журналістики» Ганна Євгенівна 
Шевченко. - Їхнє бажання вчитися, 

відповідальність, заціікавленість  компенсують 
нестачу досвіду, й 50% перемоги - це їхня за-
слуга. У нас попереду багато цікавої роботи, 
складної, іноді - важкої, але ж тільки так можна 
стати справжнім професійним журналістом».
    Ще один цікавий факт: номінація «Найкраща 
радіопрограма» виявилась... порожньою. Це - 
незаповнена ніша, яку редакція «КЕБЕТИ» вже 
давно мріє обжити. Є й прекрасні «радійні» голоси 
та ідеї програм, не вистачає лише мінімального 
технічного обладнання й допомоги учнів фізико-
математичного профілю в створенні й технічній 
підтримці гімназійного онлайн-радіо. Плани у 
редакції «КЕБЕТИ» на наступний рік величезні, 
тож сподіваємося, що в їх реалізації візьме участь 
більше гімназистів!Тож вітаємо переможців та 
учасників конкурсу й сподіваємося, що надалі  в 
нас перемог буде тільки більшати!

Софія Завадська
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Одного разу гімназисти разом із 
Людмилою Миколаївною Говійною, 
керівником гуртка «Літературна 
діяльність», вийшли на зупинку 
маршрутки, щоб їхати на черго-
вий захід. Поки учні виглядали 
транспорт, Людмила Миколаївна 
вирішила присісти на лаву. Її зу-
пинив вигук Олександра Зайченка. 
Дійсно, зупинка, що називається, 
трималася «на чесному слові»: 
перехняблена, хитається, а якби 
подув сильний вітер, вона б точно 
не витримала…
Гімназистів це обурило, адже зупин-

ка становить небезпеку для життя. 
Ось так хтось присяде на лаву й упа-
де разом із зупинкою! Що ж робити? 
Звісно, діяти! Людмила Миколаївна 
запропонувала учням звернутися до 

Зупинка, що мало не впала

В нашій кулінарній історії такою господинею стала 
Рахматоль Лариса Володимирівна. Вона дуже скромна 
людина й не любить про себе розповідати, тож погоди-
лася на інтерв’ю не одразу.Але ж як не познайомитися 
ближче з людиною, яка опікується нашою їдальнею, 
відповідає за те, аби все було вчасно, смачно й усім 
вистачало? Уявляєте, яка це складна робота?

Лариса Володимирівна народилась під Житомиром, 
а в 1993 році переїхала до Сум. Наразі вона займає 
посаду шеф-кухаря в нашій гімназії - вже понад шість 
років. «На своїй посаді я опинилась випадково, за все 
своє життя навіть подумати не могла, що стану шеф-
кухарем. Та я зовсім не жалкую, моя робота приносить 
мені  задоволення. І з часом я все більше дякую долі, 
що саме так склалося моє життя. Особливо хочу на-
голосити на тому, який прекрасний у нас колектив. Усім 
дівчатам дуже важко працювати. Мої колеги  приходять 

Кожен із нас полюбляє солодощі. Не секрет, що готують їх зазвичай жінки. В будь – якої господині 
є свій фірмовий рецепт смаколиків із маленькою таємницею. А коли Лариса Володимирівна Рах-
матоль розповідає, як готувати - здається, що ти слухаєш справжню кулінарну поему, навіть 
озвучений нею рецепт вже, здається, поширює неймовірно смачні пахощі...

на роботу о п’ятій годині ранку, щоб  зробити 
заготівки для страв, а все це вони роблять вруч-
ну. Тому хочу звернутися до наших гімназистів, 
щоб вони цінували нашу працю й ставились із 
розумінням і повагою»,- говорить шеф-кухар 
гімназійної їдальні.

Лариса Володимирівна розповіла, що при-
страсть до готування страв у неї ще з дитин-
ства. «Маленькою дівчинкою я бачила, які дива 
створювала бабуся на кухні, вона все робила 
неперевершено, без жодних помилок, що мене 
надзвичайно дивувало.  Її страви були неймовірні 
й дуже смачні. Саме тоді я вперше зацікавилася 
куховарством».

 Дівчинка почала невтомно працювати, аби 
досягти того рівня майстерності, що й бабуся. 
І згодом вирішила, що саме з цим пов’яже своє 
життя. Закінчивши школу, Лариса вступила до 
Чернігівського кооперативного технікуму, де 
провчилася три з половиною роки на інженера-
технолога хлібопекарського виробництва.  «Після 
навчання нас усіх відправляли на практику, кого 
куди.  Я потрапила до Білгород-Дністровського 
заводу, за мої гарні досягнення в навчанні мене 
відразу ж поставили на посаду майстра конди-
терського цеху. Під час практики ми випікали 

Архітектура майбутнього
18 квітня в гімназії відбулася презентація 

проектів, створених у ході експерименту 
«Архітектура особистості». «КЕБЕТА» 
вже не раз писала про зміст експерименту, 
й нарешті групи одинадцятикласників по-
знайомили гімназійну спільноту зі своїми 
планами щодо впорядкування території. 

Благоустрій ділянок, облаштування зон 
відпочинку та навчання, літній клас, кінотеатр, 
«філософський куточок» у японському стилі, 
креативні клумби - це не просто політ творчої 
фантазії. Проекти створювалися більше року. 
Головною ідеєю кожного проекту, які створю-
валися під контролем самих учасників, було 
поліпшення умов перебування учнів на території 
гімназії. Кожна ідея, що  була внесена до проекту, 
розроблялась ретельно й професійно. До складу 
журі ввійшла головний бухгалтер закладу Анна 
Сергіївна Пугач, яка підкреслила ретельність і 
правильність розрахунків вартості матеріалів і 
виконаних робіт. 

Сумської міської ради з проханням закріпити 
аварійну споруду, аби та не наробила лиха.

Та чи можемо ми змінити щось? Нам тільки 
14-15 років, ми ж іще підлітки. Виявляється, ні: 
ми ВЖЕ маємо 14 років, а отже - паспорт грома-
дянина України. Це означає, що маємо в руках 
не просто якийсь «незрозумілий папірець», а 
документ, який дає всі права (та обов’язки!) 
громадянина. І дозволяє діяти, а не лише 
спостерігати, як ми звикли. Детальніше про 
наші права та обов’язки, що надає паспорт, із 
цього навчального року учні можуть дізнатись 
на уроках громадянської освіти в 10 класі. Цей 
предмет ввели нещодавно, але ми одразу ж на 
практиці зрозуміли, наскільки він необхідний. 

Він вчить нас бути свідомими громадянами 
нашої держави.

Ось, розуміючи це, учні гімназії з підтримкою 
педагога вирішили діяти. 22.03 було віднесено 
звернення до міської адміністрації з проханням 
«…якнайшвидше ліквідувати смертельно не-
безпечну ситуацію, що склалася на зупинці…». 
Разом із документом – фото аварійної зу-
пинки. «Ця ідея виникла в учасників гуртка 
«Літературна діяльність» Олександра Зайчен-
ка, Єгора Чеботарьова та Олександра Корит-
ника. З підручних матеріалів ми розвісили на 
зупинці попереджувальні знаки про небезпеку, 
з допомогою керівника написали листа від імені 
всіх гімназистів до Сумського міського голо-
ви», - розповідає Олександр Зайченко. Після 
весняних канікул на гуртківців чекала гарна 
новина: зупинку таки закріпили. Інше питання, 
як саме: гачки, що тримають її стійки, здаються 
досить ненадійним кріпленням, вона все так і 
залишається похиленою. Та факт реагування 
місцевих органів виконавчої влади на звернен-
ня громадян безперечний. Правда, закріплена 
зупинка не надто надійно та, швидше за все, 
історія з нею матиме продовження.

Ось так: справді можна щось змінити, навіть 
коли тобі лише 15 років. Держава – це не 
абстракція, вона починається з кожного з нас, 
із ось таких начебто дрібничок. Але ж саме з 
дрібничок складаються великі й значні речі.

Єлизавета Матвєєва

16 травня в гімназії пройшла щорічна 
церемонія нагородження «Успіх 
року» на якій було визначено найкра-
щих у номінаціях «Вчитель «Нової 
української школи», «Ерудит року», 
«Юний науковець року», «Інноватор 
року», «Літературна надія року», 
«Спортивна гордість року» та 
«VivArt»! 
Вчитель НУШ - Яловенко В.В.
Ерудит року - Домашенко Марина
Юний науковець року - Савченко 
Софія, Міронець Артем
ІІнноватор року - Ткач Іван, Мартиненко 
Марина
Літературна надія року - Зайченко 
Олександр
VivArt - Лойченко Ангеліна
Спортивна гордість року - Гунько Анна

Вітаємо переможців та бажаємо подаль-
шого підкорення нових інтелектуальних, 
творчих та спортивних вершин!

Саме так 
в и г л я д а -
ю т ь  г а ч -
к и ,  я к и м и 
«закріпили» 
з у п и н к у . 
Ц ік аво ,  чи 
н а д о в г о 
ї х  в и с т а -
чить?

Скромна кулінарна історія

особистість

різні солодощі: бублики, плюшки, печиво, коржі, 
а особливо мені подобалось пекти торти, в них я 
вкладала всю свою душу», - ділиться спогадами 
Лариса Володимирівна.

Ось так майстерність бабусі-господині може 
визначити життєвий шлях і стати запорукою 
народження нового неперевершеного майстра 
кулінарної справи. Дійсно, все можна робити з 
натхненням, і тоді твоя праця обов’язково при-
носитиме радість людям.

Наостанок чудова господиня ділиться своїм 
фірмовим рецептом пиріжків із вишнями, який 
наші дівчата можуть спробувати втілити на кухні 
гуртожитку.

0,5 л. молока;
1 ст. сметани;
100 г. дріжджів;
5 шт. яєць;
1,5 ст. цукру;
2 ст. борошна.
Розігріти духовку й випікати 45 хвилин до повної 

готовності.  Ще досвідчена господиня поділилася 
своїми маленькими таємницями: «Аби пиріжкам 
додати смаку, не забудьте пів чайної ложки 
кориці». Смачного!

Сніжана Давидова

УСПІХ РОКУ

Групи не лише розрахували все до дрібниць, а й 
розробили макети та презентації до кожного проекту,  
прорахували кошторис і зробили текстовий супровід. 
Змагалися три команди під керівництвом Максима 
Катькалова, Дарини Котляревської та В’ячеслава 
Московича. Члени журі ніяк не могли надати перевагу 
одній команді - настільки цікавими були ідеї. Але ж за 
умовами експерименту, першим має бути втілений 
проект-переможець!

Цікаво - команди-конкуренти й самі зауважили, 
що обрати когось одного неможливо й запро-
понували не визначати переможця. Це дійсно  
не просто шляхетний вчинок, а насамперед 
розуміння того, що конкурувати немає причини, 
потрібно братися разом за облаштування нашого 
маленького гімназійного світу.

 Як говорить один із учасників проекту Михайло 
Мельник: «Це була нова можливість використа-
ти  знання, здобуті протягом життя й навчання на 
практиці. Коли в минулому році ми з однокласника-
ми почули вперше про «Архітектуру особистості», 
то без сумніву вирішили змінити гімназію на краще».

Тепер у гімназистів і адміністрації є готові 
презентації, макети й розрахунки, з якими можна бра-
ти участь у різноманітних грантових програмах і от-
римати фінансування на втіленні мрій.Сподіваємося, 
за кілька років випускники-автори проектів приїдуть 
у гості й побачать реалізацію своїх ідей!

Олексій Коритник
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Середньостатистичний гімназист не 
тільки вчиться. Він завжди десь іще: чи то 
бере участь у гуртках, чи реалізує проект, 
чи захищає науково-дослідницьку роботу… 
Або просто створює шедевр хендмейду для 
благодійного ярмарку. Підрахувати, скільки 
в скількох справах, проектах, конкурсах про-
тягом року бере участь цей середньостати-
стичний, дуже важко. Ми чесно намагалися 
зробити це, плануючи попередні номери 
газети. Та от проблема: яким чином? Таких 
математичних або фізичних формул ще не 
вигадали. Бо це дуже схоже на своєрідний 
творчий броунівський рух…

Справді, шляхи активних гімназистів перехре-
щуються, перетинаються, й часто такі агенти змін 
беруть участь у декількох олімпіадах, відвідують 
одразу кілька гуртків, іноді ще й проводять наукові 
дослідження. А ще є проекти, конкурси, усілякі 
вечори поезії або авторської музики… Спробуй 
збери всіх – ніяка соціологія не допоможе. Тож 
ми вирішили почати з іншого кінця.

Так, ми спробували більше дізнатись про 
тих, хто взагалі ніде й ні до чого не причетний. 
Цікавіше було дізнатися, чому вони такі лінькуваті. 
Знаєте, яка відповідь? Універсальна, характерна 
для всіх? «Гурток заважає навчатися», «Проект 
відволікає від навчання», «Наукове дослідження 
– то дуже важко, ніколи буде вчитися».

Ось вони, виявляється де, - відмінники! Ті, кому 
ніщо не заважає вчитись, і в журналах у них тільки 
дванадцятки! Ну, іноді проскакують десятки…

Виявилося, що ті, хто завжди відмазується, 
насправді має середній бал, менший за 8, а якщо 
підрахувати середньостатистичну оцінку такого 
гімназиста, то в основі вийде іноді ще гірше. 
Наприклад, у 8-А чотири таких учня,  у 8-Б  аж 
шестеро. Така ж приблизно картина й у інших 
класах, у основному таких людей у класі при-
близно 17-18%. Ось така закономірність: ні тобі 
позакласної роботи, ні навчання…

Але, окрім цього, є ще й хитрюги, які прикрива-
ються гуртками, аби замилити очі вихователю, 
бо той же вимагає й мотивує! Насправді, вони 
активно записуються на гурток, але згодом пере-
стають ходити. Іноді замість занять лежать собі 
спокійнісінько на ліжку з телефоном, поки вихо-
ватель впевнений, що учень розвиває якийсь 
із своїх численних талантів на гуртку. Нажаль, 
кількість таких мудрагелів підрахувати немож-
ливо через те, що їх важко спіймати, та й вони 
обов’язково вигадають іще якусь відмазку.

Ось так виходить: хтось ловить кожен мо-
мент і кожну можливість вчитися, цікаво жити, 
дізнаватися про щось нове ,а хтось скиглить, 
що йому нудно, гуртки не такі, навчання важке, 
його інтереси не враховують і гуртка, де б можна 
було вирощувати водорості для міжпланетних 
перельотів і дресирування нільських крокодилів 
в гімназії нема, й квит. Ну й нехай. Поки скиглиш 
і відмазуєшся – життя проходить повз тебе!

Захар Книш-Петренко      

Ми знаємо, як врятуватись

2 травня Київ зустрів 1205 юних науковців, а я – 1204 друга. 1238 робіт від нас, море 
досвіду – нам. 12 відділень. 64 секції. Сотні відкриттів. Тисячі можливостей. І, перш за 
все, гордість за результат своєї праці. Зрештою, саме так виглядає найкраща подо-
рож: коли вистачає всього, за виключенням сну.

2D: досвід і  друзі

день відкритих дверей Відчепіться!  Я вчуся!

25 квітня в гімназії пройшов День цивільного за-
хисту, що розпочався з урочистої лінійки особового 
складу гімназії. Заняття на тему «Дії учнів за умов 
надзвичайних ситуацій природного та техногенно-
го характеру» пройшло спокійно, без паніки: наші 
гімназисти прекрасно знають, як поводитись у таких 
ситуаціях і ставляться серйозно до підготовки. Хоча, 
звісно, тренування дехто сприймав як розвагу.... 
На перервах учні могли переглянути тематичні 
відеоролики у вестибюлі, швидко й без помилок 
відпрацювали змодельовану евакуацію. Для учнів 
8 класів лікар гімназії Тетяна Володимирівна 
Андріанова разом із ученицями 11-Г класу провела 
надзвичайно цікаве практичне заняття на тему «На-
дання першої медичної допомоги». І хоча учням цей 
день приніс гарний настрій і  сприймався як веселе 
тренування, всі насправді прекрасно усвідомлювали 
необхідність таких навичок у сучасному світі.

Щорічно третій етап конкурсу-захисту наукових 
робіт Малої академії наук відбувається в Києві. 
Цього року організаторами проведення стали не 
лише МАН, а ще й ЮНЕСКО. Підписання угоди про 
співпрацю надало нові матеріальні можливості в 
проведенні конкурсу, в чому й переконалися учні 
гімназії Анастасія Лісниченко, Артем Міронець, 
Софія Савченко та Вадим Макаров. Адже серед 
13 переможців обласного етапу конкурсу саме нам 
вдалося пройти на республіканський рівень, пред-
ставивши роботи з соціології, зоології та ботаніки, 
ветеринарії, зоотехнії, та філософії.

«МАН - це можливості, які працюють на тебе й 
твоє майбутнє. Зараз я здатна запросто написати 
курсову як із ветеринарії, так і з інших дисциплін. 
База, яку я маю з секції «ветеринарії та зоотехнії», 
при практиці та допомозі наукового керівника, дає 
змогу вільно орієнтуватися не лише в своїй сфері, а 
й у темах конкурентів. Наукова робота дозволяє роз-
ширити світогляд, підвищити рівень обізнаності.» 
- говорить учениця 10-Б класу Софія Савченко. За-
вдяки старанній праці їй вдалося вибороти 3 місце 
в секції. «Бронза» дісталася й Артему Міронцю.

Окрім таких важливих, але абстрактних переваг, 

як «досвід» чи «корисні навички», МАН надає дещо 
більш практичне… Призери конкурсу отримують 
додаткові бали до ЗНО. Переможці – президентсь-
ку стипендію, а це близько 3200 гривень на місяць 
протягом року. Але щодо цього додам особисто від 
себе: матеріальні бонуси – це останнє, про що я 
думав за ці п’ять днів.

Так, я разом з Настею не ввійшов до списка 
призерів цього етапу конкурсу. Але наступного року 
я нізащо не відмовлюся від участі. Дуже приємно 
знаходитися серед людей, кожного з яких я впевне-
но можу назвати особистістю. Дуже приємно, коли 
ці люди щодня вчать тебе чомусь новому, свідомо 
чи ні. Коли той припилений на поличках потенціал 
нарешті здобуває свою довгоочікувану реалізацію. 
Коли щодня розширюєш світогляд і при цьому що-
разу дивуєшся власним можливостям. 

Зрештою, це те, чого неможливо позбутися, 
якщо ти став учасником конкурсу-захисту. Відчуття 
причетності до чогось грандіозного; приналежність 
до великої та, головне, дружньої сім’ї під назвою 
«МАН». Адже не зважаючи на те, хто став пере-
можцем, нагородженими виявилися всі.

Вадим Макаров

Відкрите серце гімназії
Переполохані, зморені, замислені, розгублені, 

спантеличені, здивовані, збентежені… Яких 
тільки виразів  у цей день не побачиш на 
обличчях гостей гімназії. Але ж хіба вони 
не мали б бути веселими, захопленими чи 
зацікавленими? Ми ж чекали саме таких? І 
раптом я згадала себе. Стоп! А що відчувала 
я минулого року, коли батьки привезли мене 
на День відкритих дверей? 

Так, я пригадую цей день, коли здавалося все 
страшним і невідомим, коли ловила дрижаки перед 
ворітьми в інший світ, коли не те щоб розмовля-
ти чи загадувати запитання, а й роздивлятися 
краєвиди не було ані сил, ані бажання. 

Ось тепер я розумію. Коли тебе привозять у 
якийсь далекий-далекий край, мало не край світу… 
А якщо ти ще йдеш через калічний місточок, який, 
здається, привезений із якогось середньовіччя, 
потім потрапляєш у оточення усміхнених, бала-
кучих, зайнятих своїми загадковими важливими 
справами гімназистів у формі, які на бігу з усіма 
вітаються, посміхаються й відчиняють двері. А ще 
тебе накриває потік інформації, від якої голова йде 
обертом, бо спробуй усвідомити всі  ці можливості, 
перспективи, умови для  розвитку, перемоги в 
конкурсах і олімпіадах, проектори, комп’ютери й 
навіть робототехніка. Головне слово – багато. Тому  
я минулого року, мабуть, ходила за гімназистом-
екскурсоводом із таким же обличчям – розгубле-
ним, трохи переляканим, і так само не втрапляла 
відповідати на запитання журналіста «КЕБЕТИ».

А цього року я знаю, як це насправді відбувається 
– зсередини. До цього дня всі учні, вчителі та 
працівники школи заздалегідь  готувалися з 
ентузіазмом та натхненням. Учні збиралися про-
водити екскурсію та влаштовувати гарний настрій 
для гостей, а вчителі продумували плани креатив-
них відкритих  уроків. Уся гімназія була зайнята 
роботою, адже наближалося 20 квітня - день 
відкритих дверей.

Загалом, день відкритих дверей минув як 
завжди організовано й цікаво. Спершу майбутніх 
новачків провели до шкільної їдальні. Далі чи не 
найважливіше місце дітей - гуртожиток, можна 
сказати - другий дім, гімназисти-екскурсоводи 
відкрили для майбутніх школярів. Потім до психо-
лога, редакції, місця самопідготовки, кухні та кімнат 
проживання. Звісно, кожна дитина чи їх батьки 
могли задавати питання чи просто поцікавитися, 
але... Питань майже ні в кого не було. Мабуть, і 
так все зрозуміло: у нас класно!

Далі екскурсію продовжили до бібліотеки, 
медпункту та найголовніше, під кінець провели 

до навчального корпусу. І там, як вишенька на 
тортику – справжня виставка інновацій. Цього 
року  гімназисти вирішили поєднати історію та 
далеке майбутнє, красу та науку, вишуканість та 
технологію. Зліва в холі прогулювались панночки, 
даруючи чарівний цукор, загорнутий у кавовий 
папір із різними цікавими фактами нашої гімназії. 
Також відвідувачі могли сфотографуватися з 
учасниками проекту «Костюмована екскурсія 
«Ми вам розкажемо про Суми». Праворуч повною 
протилежністю був куточок технологій та проектів, 
які гімназисти самі придумали та за допомогою 
вчителів втілили в реальність. На цьому етапі 
учні могли видихнути, адже наближався час на-
пружитись учителям та провести відкритий урок. 
Сьогодні гості могли побувати на уроках матема-
тики, української та англійської мовах, географії та 
історії. Відразу після уроків був концерт, на який 
запрошували всіх бажаючих. Промова директора 
Інеси Олександрівни, далі хвилі запитань, на які 
вона намагалася правильно та швидко відповісти, 
а потім співи, танці й усе інше. Але не дивлячись на 
це, в очах дітей можна було побачити велику жагу 
бути колись на місці тих гімназистів, що стояли на 
сцені, та показати їм свої вміння.

Враження гостей можна було прочитати на їх об-
личчях: розходились вони натхненні й усміхнені, 
вражені можливостями й цікавинками ,що кож-
ного дня проходять через гімназію. Ось деякі з 
коментарів гостей гімназії:

- Найбільше мені сподобався кабінет Робототехніки 
. Дуже цікавий інтер’єр і обладнання.

- Учні все зрозуміло пояснили. Дуже сподобалася 
бібліотека та редакція, бо я люблю читати.

- У гуртожитку затишно, добре те, що є Wi-Fi, 
комп’ютери для вільного користування.

Тож сподіваємося на новеньких, а також  – на 
великий конкурс при вступі до гімназії.

Наташа Гоженко
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  Фінал Всеукраїнського конкурсу проектів із 
інформатики «Весела наука», організований 
школою-ліцеєм «Чорноморський», не обійшовся 
без наших гімназистів. Вони взяли в ньо-
му участь та в результаті виграли в двох 
номінаціях -  «Анімація» та «Графіка». Саме тому 
до Одеси поїхали дві команди зі своїми творчими 
роботами.
 11 травня підкорювати Одесу відправились  Олексій 
Коритник (10-А), Софія Савченко (10-Б) та Валерія 
Бутенко (9-В) під керівництвом С.М.Болобан та 
М.М. Рожиної.Їхня творча робота знайома всім 
гімназистам: це власний короткометражний 
мультфільм у номінації «Анімація»,  який презен-
тували в актовій залі третього березня - «Планета 
STEAM». Так от, цей мультфільм створювали, ма-
буть, місяців зо три. А ще в фінал конкурсу вийшов 
графічний малюнок у номінації «Мій тато – герой!».
   Одеса зустріла нас зливою: здавалося, що почався 
потоп.  Вже через декілька годин після приїзду ми 
виїхали до торгового центру «Цитрус», який був спон-
сором проекту. паралельно слухаючи цікаву екскурсію. 
    До речі, роботи були представленні командами з 
усієї України – всього 675 проектів. Усі роботи були 
класними. Хтось проводив презентацію в ігровій 
формі, а хтось в стилі діалогу. Але кількість і кре-
атив дійсно вражали, тим ціннішою й приємнішою 
була наша перемога. Декілька хвилин задоволен-
ня - й ми сходили зі сцени під аплодисменти. В 
результаті отримали срібло в номінації «Анімація» 
та бронзу в номінації «Графіка».
  Наступного дня, перед відправленням додо-
му, ми вдосталь намандрувались Одесою. До 
речі, Потьомкінські сходи перерахували тричі. 
І найяскравіший момент другого дня нашої 
подорожі - прогулянка на катері. Спочатку – під 
запис тексту екскурсовода, потім – під музику… 
З цими позитивними емоціями ми почимчикували 
на поїзд, повертатися назад у рідне місто – Суми. 
І додали медалей і призів у гімназійну скарбничку!

Олексій Коритник

Ми не будемо називати прізвище учня, 
для якого кабінет із ремонтом, усім набором 
сучасної комп’ютерної техніки й проектором, 
виявився «відстійним». Скажемо тільки, що 
учень... гм... далеко не з найкращих.

Обговорення прецеденту відбулося не тільки 
в класі, а й у редакції. Ми просто почали згаду-
вати, якими були кабінети в наших попередніх 
школах. І зрозуміли, що такому кабінету, як 3.1, 
неймовірно зраділа б кожна з цих шкіл.

«У нас був тільки один проектор на всю школу, 
й доводилося носити його по всіх кабінетах». 

«А ми взагалі роздруковували інформацію та 
розказували її».

«Ми готували презентації й роздруковували їх 
вдома, якщо був принтер, а потім показували 
аркуші вчителю».

«Колись я хотів допомогти своєму другу з 
попередньої школи. В нього були не дуже гарні 
оцінки, то я йому порадив зробити презентацію, 
підготувати творче завдання, щоб отримати 
12 балів та покращити оцінки з хімії й біології. 
Лише потім схаменувся: а на чому ж він по-
каже свою презентацію? В тій же школі нема 
проекторів чи навіть ноутбуків. Вчителька завж-
ди приносила свій ноутбук і, розвернувши його 
до нас екраном, показувала відео»...

Урок ще не розпочався, лишилося кілька 
хвилин, аби вчитель зміг приготуватись: 
увімкнути комп’ютер і проектор, розгорну-
ти екран, аби на уроці продемонструвати 
учням щось цікаве, потрібне, те, що краще 
допоможе засвоїти новий матеріал. Екран у 
кабінеті математики (3.1) із примхами: його 
треба зафіксувати на гачках під дошкою. І 
треба ж було вчителю пожартувати: «Ой, 
щоразу боюся разом з екраном під стелю 
злетіти», як із-за парти почувся коментар: 
«Та це ж такий відстійний кабінет...»

«Діти повинні гратися в політику,
щоб потім політики не гралися ними»

Саме так стверджують координатори одного з проектів, спрямованих на підвищення 
політичної свідомості підлітків. Але навіщо підліткам бути політично свідомими?

Перед тим, як я вступила до гімназії, думала, що політика й школа несумісні. В нашій школі 
самоврядування майже не було, що вже казати про вибори. Але тут… Гарячі політичні баталії, 
громадська активність, обговорення подій у країні, уроки медіаграмотності – таке враження, 
що потрапив у центр бурхливого вулкана. Але навіщо все це? Якось же я жила й раніше – без 
політики, самоврядування й газети.

Ми поцікавились думкою вчителя математики 
про такий упереджений коментар учня стосовно 
її кабінету. Раїсу Михайлівну, звичайно ж, його 
слова обурили: «Невже діти не розуміють, що 
там просто зламався гачок? Взагалі, це най-
перший кабінет, де все з’явилося: комп`ютер, 
принтер, проектор. І все це завдяки нашим ви-
пускникам і їхнім батькам. А якщо комусь цей 
кабінет «відстійний», то хай сам робить там ре-
монт, щоб покращити його до потрібного рівня».

Що ж говорить статистика? За інформацією, 
яку надала редакції головний бухгалтер гімназії, 
Анна Сергіївна Пугач,   заклад має 64 комп’ютери, 
20 принтерів і 18 проекторів, які до речі кошту-
ють не так уже й мало. Технікою обладнаний 
КОЖЕН навчальний кабінет, бібліотека, редакція 
шкільної газети, гімназисти мають цілодобовий 
доступ до мережі Інтернет. Питання тільки в 
тому, чи КОЖЕН гімназист це може оцінити? 
Та ще важливіше: чи КОЖЕН використовує ці 
можливості для розвитку, навчання, чи стає він 
кращим, розумнішим, креативнішим порівняно 
з тим, яким сюди прийшов, чи виправдовує свої 
лінощі й небажання вчитися пустопорожньою й 
безпідставною критикою.

Марина Оськіна

Справді: навіщо дітям політика? Ми спробували 
розібратись у цьому питанні. Одразу зауважу: це 
не має нічого спільного з політичною агітацією, яка 
в школах заборонена. Почнемо з самого початку: 
а що таке, власне, політика? Ні, це не вибори й не 
дебати, вірніше, це дуже незначна частина цього 
поняття. Отже, політика - це від давньогрецького 
«діяльність самоуправління в полісі», а потім - 
«мистецтво управління», діяльність із вирішення 
питань життя суспільства чи певної його частини. 
Цілеспрямована діяльність, пов’язана з прийнят-
тям відповідальних рішень у галузі взаємовідносин 
між різними суспільними групами, державами й 
народами, пов’язана з боротьбою за здобуття або 
утримання державної влади як знаряддя регулю-
вання й формування цих стосунків. Коротше кажучи, 
політика – це система керівництва державою. А 
керує в демократичній державі народ. Керує – тобто 
обирає представників і контролює їхню діяльність.

А тепер – увага! Уже через 4-3-2-1 рік ми теж бу-
демо вибирати, кому керувати державою. То треба 
ж знати, як це відбувається! Ось ми й тренуємося 
на учнівському самоврядуванні «КЕБЕТА», як будь-
яка демократична преса, неупереджено висвітлює 
й контролює діяльність шкільного уряду. Тобто я, як 
журналіст «КЕБЕТИ», теж беру участь у політиці. 
Овва! Це й для мене самої стало новиною.

Навіть не знаючи цього, я намагалася завжди 
слідкувати за подіями в світі, а тим більше - в 
країні. Багато хто з однолітків питає, навіщоце, 
навіщо я слідкую, навіщо мені знати те, що, мож-
ливо, насправді не є життєво необхідним. Дивно! 
Більшість з тих хто це читає це, уже має 14 років, 
а отже, вже є громадянами країни, які можуть 
вирішувати суспільні проблеми. Вже з чотирнадця-
ти років ми маємо всі права й обов’язки громадян, 
хіба що деякі, як, наприклад, право брати участь у 
виборах, настає з 18 років. Проблема не в тому чи 
ми можемо адже ми можемо, а в тому чи ми хочемо, 
чи потрібно нам цікавитися політикою, чи потрібно 
вчитись і усвідомлювати свої можливості.

Ось навіщо в гімназії система самоврядування, 
«КЕБЕТА», предмет «Громадянська освіта» й «Ос-
нови медіаграмотності». Але все те, що відбувається 
у нас в гімназії, схоже на гру. Це тренування. А ось 
чи можуть підлітки щось реально змінити в державі? 
Виявляється, можуть. А точніше, уже змінили. У 
Бельгії кожну п’ятницю підлітки виходять на кліматичні 
протести. І це не просто так. Іноді все ж таки діти бу-

вають бути праві й можуть чомусь навчити дорослих. 
Протести полягають у тому, що підлітки розуміють, 
яку країну залишають нам дорослі, в якому світі їм до-
ведеться жити, і просять дорослих схаменутися вже 
зараз, а уряди країн суворо дотримуватись існуючих 
і приймати нові «екологічні» закони.

Я вважаю, що права дітей – це не порожній звук. 
Ми маємо право на власну думку і право бути по-
чутими. Цікаво те, що дорослі… не знають іноді, 
як реагувати, коли діти заявляють про свої права. 
Скоріш за все це просто  звичка, дорослі звикли, що 
дітям не вистачає досвіду для того щоб вирішити 
важливі питання. Але ж це не завжди так. Я маю на 
увазі, що ми всі особистості з правом на власну дум-
ку і позицію. Ми повинні цікавитись політикою, ми 
майбутнє покоління, якому жити в цьому світі. А як 
ви ставитесь до зацікавленості підлітків політикою?

Наташа Гоженко

У Потьомкінських
– 192 сходинки. Перевірено!

Спорт - це сила, яка або ламає людину, або 
підносить її до небес. І ви знаєте, справді, з 
початком весни наші гімназисти почали руха-
тись саме в другому напрямку. Невже майбутнє 
нашої гімназії – бодібілдери? Ви запитаєте 
«Як? Та чи вистачить їм сили для цього?».

Спека, спека… Одним словом, скоро літо, море 
або річка, пляж, відпочинок у таборі з купою друзів… 
Так-так! Це – літо! На щастя, кінець навчального 
року видався дуже теплим. Навіть не зважаючи на 
підготовку до ЗНО й ДПА, уроки, оцінки, домашні 
роботи, все відходить убік, і здається, мета в на-
ших гімназистів лише одна – СПОРТ! Тепер ви не 
зможете послідкувати за вечірніми посиденьками 
по кімнатах гімназистів у гуртожитку, а знаєте чому? 
Відкрию вам одну страшну таємницю: всі вони що-
вечора крутяться на перекладинах, збираються ко-
мандами та грають у футбол, волейбол, баскетбол, 
або ж як мінімум займаються легенькими пробіжками 
навколо школи. Оце так дивина! Пересилюють свою 
лінь і дівчата, адже з початком літа хочеться бути 
красивою, стрункою та жіночною.

Більшість гімназисток прокидаються о 5:30 та 
бігають по території гімназії, набираються сили та 
енергії на цілий день. А хлопці щовечора ходять до 
тренажерного залу та зміцнюють своє тіло. Вони вже 
досягли неймовірних результатів!

Тепер – про змагання. Знову в гімназії виникла спор-
тивна суперечка! Цього разу – волейбольна. Кожен 
клас доводив, що він  - найкращий гравець із волей-
болу. Між 8 і 9 класами пальму першості отримав 9-В 
клас. Якби ви бачили, з яким ентузіазмом, кмітливістю 
та завзятістю вони боролися за перемогу. І як не див-
но, перемогли! За перемогу гідно змагалися учні 8-А 
класу , але їм не вистачило трішки наполегливості 
та організованості. І все одно, вони не впали духом 
і посіли заслужене друге місце. Третє місце зайняв 
9-А клас, але пообіцяв наступного разу обов’язково 
«порвати всіх»! Турнір  також проводився між учнями 
10 та 11 класів. Велику силу й мужність проявив 11-В. 
Це було дуже круто та водночас хвилююче. Як непере-
вершено вони володіли м’ячем і зібрано працювали та 
завдяки цьому отримали перемогу! Класно спрацюва-
ли й учні 10-В класу, але трохи не вистачило запалу й 
тому - друге місце. Третє місце посів 11-А клас. 

Також наші гімназисти відзначилися й у чотириборстві. 
Було проведено змагання між гімназіями в Сумській 
області, які відбувалися поблизу коледжу СНАУ на 
стадіоні. Запекла боротьба була просто переповнена 
емоціями. Всі відважно змагалися за звання кращого 
гравця. У нас є переможці : Богдан Можневський – 1 
місце, Владислав Лапін – 2 місце, Андрій Турчин - 3 
місце, Руслана Ясногор- 3 місце. У цьому році наші 
гімназисти показали достойні результати, яким мож-
на насправді позаздрити. Навіть не зважаючи на 
несприятливі погодні умови наші гімназисти готові 
боротися за першість! Молодці!

Рузанна Цвик

Бодібілдери, або ж гімназисти?
спорт

Куди вже «відстійніше»…

Один з прикладів - «кліматичні» протести 
підлітків, чиї мирні демонстрації сколихнули 
весь світ. Українські школярі також долу-
чились до цієї акції, яка закликає звернути 
увагу на кліматичні виклики та формуван-
ня національних політик з пріоритетом на 
адаптацію до змін клімату і екологічність усіх 
сфер господарювання.

Щоб більше дізнатись про це, набери в по-
шуку «Грета Тунберг» або «Кліматичні про-
тести підлітків у Європі». Ти будеш здиво-
ваний активністю своїх однолітків. А як ти 
ставишся до подібних акцій? «КЕБЕТА» чекає 
на коментарі!
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Ця надзвичайно талановита дівчинка навчається у 
8-Б класі. Вона дуже скромна, і про те, що Ліда пише 

вірші, ми дізнались лише наприкінці навчального року. 
Лідія Фалько відкрила в собі здібності до написання поетич-

них творів дуже рано - у вісім років. Родом вона із невеличкого 
села Стецьківка Сумського району. Батьки підтримують юну по-
етесу та іноді допомагають їй у пошуку рими.

Лідії для написання віршів натхнення майже не потрібне: «Якщо 
треба –  просто сідаю і пишу..». Іноді до неї приходить надзви-
чайно сильне бажання щось написати, особливо після перегляду 
драматичного фільму з надзвичайно захопливим сюжетом.

Окрім написання віршів, Лідія обожнює грати на фортепіано та 
співати. Говорить, що взагалі не уявляє життя без гарної музики. 
Іноді знаходиться час і на малювання.

Марія Щербак
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 А тепер уявіть: от він пе-
ред вами: гарний-розумний-
д от е п н и й - р о м а н т и ч н и й -
сміливий-красивий, але зро-

Витвори творців творів-  Прик ладом може слугувати поема 
Т.Шевченка «Катерина», яка завагітніла 
без підтримки батьків.
- Яскравим прикладом з літератури є Ко-
лобок - головний герой однойменної казки, 
який втік від діда, баби та інших мешканців 
лісу, бо повірив у власні сили, і через це 
його з‘їла лиcá.
- У вірші І.Нечуя-Левицького «Енеїда», не-
зважаючи на антагоніста Юнону, Еней до-
бився до свого.
- Після скасування кріпацтва Шевченко 
воював на Кавказі, про що написав у поемі 
«Кавказ», яку присвятив своєму другові 
Прометею.
- Щоб бути успішною людиною, я не тільки 
вчуся на власних помилках, а ще й постійно 
повторюю вивчене.
- Найкращими аргументами до ції тези є 

Подивись…

Подивись,
           як за вікном рясніє калина!
Подивись,
             як переді мною радіє дитина!
Та поглянь,
             як за лісами біліє хатина!
Та поглянь,
               як розквітає моя Україна!
Вранці ніжно червоніє,
               як маки, під сонцем.
Ну, а вдень майоріє яскравим віконцем. 
Вечорами нам дарує солов’їні трелі.
А ночами засинає під зірок
                                     пустелі.
Роздивися її краще,
             вкраїнську природу!
Бо така одна лиш,
        наша, нашого народу!
                       Лідія Фалько

 Хто з нас, дівчат, не мріє про принца на білому коні? Добре йому на коні 
– ніхто й не помітить, якого він зросту. Але ж нам хочеться, аби не про-
сто гарний-розумний-дотепний-романтичний-сміливий-красивий, а ще й 
високий. Щоб ставати навшпиньки, аби дотягтися прошепотіти щось 
йому на вухо. Наприклад, про те, що контрольна з хімії відміняється.

 З р і с т  м а є  з н а ч е н н я ?

Міс Шкільна красуня
10 квітня в актовій залі Сумського державного 

університету пройшов конкурс «Міс Шкільна кра-
суня», тема якого була пов’язана з популярною 
соціальною мережею Instagram. У ньому взяла 
участь і наша гімназистка. Євгенія Пономаренко, 
учениця 10-Б класу, з радістю прийняла пропозицію 
гімназійного педагога-організатора - Євгенії 
Олександрівни спробувати свої сили в цьому 
конкурсі. До речі, вона напередодні брала участь 
у конкурсі «Леді гімназії» і отримала титул віце-міс. 
Підготовка до змагання тривала довго і наполегли-
во, адже потрібно достойно представити гімназію. 
А готуватися там було до чого! Кожна з дівчат от-
римала домашнє завдання: підготувати візитку та 
представити свій талант. Учасниці конкурсу мали 

Невже ніхто не бачить її сльози?

Невже ніхто не бачить її сльози?
Невже ніхто не чує її плач?
То дощ пролив
        квітневий лад містами,
То клич лелек, що їх злякав той жах.
То роси в лісі на гілках і травах,
То є дитяче серце і душа,
І хай же і слабкою вона буде 
Але вона любити поспіша. 
Ну що ж, борімось, любі мої браття!
Ну що ж, молімось
                    сестри та батьки!
Нехай пізнає ворог ті страждання, 
Які пізнали незаслужно ми.
Нехай в Луганську
               знову пахне щастям!
Нехай АТО забудуть на віки!
Нехай країна розквітає рясно!
Країна, яку вчать любить батьки.

останні романтики

приклади, і перший з них - я.
- Катерина кинула дитину під поїзд, що їхав 
на Москву, а сама втопитилася в криниці.
Мартин Боруля хотів отримати землю від 
свого нащадка.
- Коли Шевченко був на засланні, до ньо-
го писали Іван Франко та Леся Українка, 
підтримували його.
- Чіпкий, герой твору «Хіба ревуть воли, як 
вітер стогне?»
- Боротьбу з фашистами під час ІІ Світової 
війни пропагував Т.Шевченко у «Гайдамаках».
- Матуся Чурай щиро кохала Петра, але той 
залишив іі наодинці з хворою мамою.

- Кожна людина ділиться на два типи людей.
- Ліричний вірш Шевченка «Хрущ під виш-
нею».
- Є таке правило в житті: добився сам - до-
бий і другого.
- Відомі зірки, які народилися за допомогою 
своїх батьків або родичів
- Були часи, коли Шевченко, Франко, Ви-
шенський писали десь у хлівах, на дереві з 
ліхтариком.
- Я потрапила в клас, де діти постійно 
пропускали уроки, не слухали вчителів. 
Через 2-3 місяці я почала перетворюва-
тись на них.
-  З а н у р и в ш и с ь  в  і с то р і ю ,  м ож е м о 
зустрітися з відомим лідером Леніним.
- Кожен сам є куєць своєї долі.
- Адже коли ми думаємо, ми змушуємо пра-
цювати всі розумні органи нашого тіла.

сту невисокого. Ну ось прямо 
скажемо… зовсім невисокого. 
Навіть нижчий від вас. І що?
  Ми спробували розібратися й 
розглянути це питання з двох 
полюсів. Почнемо з хлопців. 
Власне, тема в редакції ви-
никла з анонімного прохання 
написати про те, що одинадця-
тикласники, які вимахали мало 
не під стелю, часто назива-
ють восьмикласників «маляв-
ками». А їм, восьмикласникам, 
це образливо. Можна подумати, 
старші ніколи тими малявками 
не були, я вже не кажу, що для 
гімназиста обзивати будь-кого 
– неприйнятно. Ми спробували 
опитати восьмикласників, які ще 
не можуть похвалитися двоме-
тровим зростом. Виявилося, що 
вони не надто й комплексують, 
хоч і ображаються на старших, 
коли ті називають їх малявка-
ми. Всі прекрасно розуміють, що просто треба 
почекати, і з часом наздоженеш й іноді пере-
женеш «обзивальщиків». Дехто, кому хочеться 
вирости швидше, сумлінно висить на турніку, 
робить розтяжки й вживає глюконат кальцію 
для росту кісток. Хоча хто ж признається: коли 

(Реальн і  цитати з твор ів ЗНО)

закохався в дівчину, яка на дві голови вища за 
тебе, залишається чекати, бігати двічі на день 
до турника й сподіватись, що вона тим часом 
не закохається в когось іншого.

Виявляється,  недарма. Бо 
відповіді дівчат на питання: 
«Коли він ідеальний, але мен-
ший зростом за тебе, чи будеш 
ти з ним зустрічатися?» можна 
було поділити на дві групи. 
Так, дівчата діляться на два 
типи, одні говорять, що коли він 
ідеальний, то на ріст можна не 
зважати, інші стверджують що 
ніколи в житті не будуть мати 
стосунки з тим, хто нижчий за 
них зростом.
  А що ж робити хлопцям? В 
деяких комплекс залишається 
на все життя і в подальшо-
му вони не можуть зізнатись 
дівчині в кохані. Деякі спокійно 
ж и ву т ь  з  ц и м .  А л е  ж  я к 
ситуація складається в на-
ших гімназистів? Хлопці, які в 
восьмому класі стоять останні 
в строю на фізкультурі в оди-
надцятому стають першими. 

І переборюють власні комплекси та стають 
впевненими в собі. А для наших дівчат все 
ж важливіший не так зріст, як людські якості. 
І  потім… Просто треба почекати й бути 
різнобічною й цікавою особистістю!

Катерина Хіль

«витримати» три групових дефіле: перший вихід 
– знайомство з учасницями, другий – в офіційно-
діловому стилі і останній – в вечірніх сукнях. Також 
кожна отримала запитання пов’язані з темою 
конкурсу. Всі учасниці виявилися дійсно тала-
новитими і активно займаються позашкільною 
діяльністю. Вони дивували глядачів і своїми су-
часними танцями, і грою на скрипці, і чудовими во-
кальними даними. Всього брало участь 10 дівчат 
з різних шкіл Сум. За тиждень до конкурсу на 
сайті СумДУ було вивішено онлайн-опитування, 
за результатами якого визначили Міс глядацьких 
симпатій. Увесь цей час учні гімназії активно голо-
сували за Євгенію, але до перемоги все одно не 
вистачило балів. Підтримати та привітати Євгенію 
поїхали майже всі десяті класи. «Участь в конкурсі 
дала можливість отримати не тільки досвід, але 
й нові знайомства та враження. Підготовка до 
конкурсу тривала досить довго - майже місяць, 
але це того варте. Я отримала море емоцій, по-
знайомилась з чудовими людьми, а найголовніше 
- випробували свої сили і можливості. За період 
підготовки я відчула величезну підтримку від 
рідних, друзів та всієї гімназійної родини. Я хочу 
подякувати всім, хто допомагав мені в підготовці 
до конкурсу. І хоча мені не вдалося виграти, я 
отримала величезне задоволення. Мої конку-
рентки були досить сильними, мабуть через це 
я не перемогла», - ділиться своїми враженнями 
Євгенія. Титул «Міс Шкільна красуня» отримала 
Діана Лобода, учениця середньої спеціалізованої 
школи №7, а нашій гімназистці призначили титул 
«Міс Елегантність». Окрім неймовірних вражень, 
учасниці отримали подарунки від спонсорів захо-
ду. У цьому році нам не вистачило сил для пере-
моги, тому бажаємо терпіння та наполегливості 
наступній гімназистці, яка братиме участь в 
конкурсі наступного року.

Анна Непокритова
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«А-а-а-а! Дивіться, дивіться! Сюди 
черв’яки поприлазили! І мурашки!»

Як ви думаєте, що це? Так, здогадатись 
може тільки той, хто проживає в нашому 
гуртожитку. То дівчата знайшли кросівок 
, який провітрювався на підвіконні тре-
тього поверху, його знесло грозою, і, поки 
вони були на уроках, кросівок став… Як би 
це сказати… Екопоселенням живності з 
найближчої клумби...

Поверх за поверхом

Порожньо. На відміну від зимового вулику, 
зараз гуртожиток нагадує спорожнілий замок, 
господарі якого вирушили в хрестовий похід. І 
не думайте, що на ЗНО й ДПА. Ні, це, звичайно, 
теж є. Але в строго визначений час. Зазвичай 
вночі, з підручниками під ковдрою. Бо вдень 
повно інших справ, і зазвичай всі вони - зовсім 
не на території гуртожитку. Бо ж весна надворі!

До речі, в цьому є значний плюс. Бо санітарний 
стан в кімнатах став набагато кращий, смітити 
фізично нікому, бо всі за найменшої нагоди 
шукають пригод надворі. І чистота зберігається 
сама по собі. Щоправда, оцінки від такої 
відповідальності не в захваті й іноді повзуть 
вниз.

І знову є теми для обговорення нашим 
біологам, бо гуртожиток став аеродромом для 
хрущів і інших жучків, котрі лякають дівчат і 
мотивують героїчно ляскати по жучках тапоч-
ками наших лицарів, аби показати полохливим 
дівчатам свою звитягу. Але терористичні угрупо-
вання комах проникають через вікна в кімнати 
та санвузли і чигають на необачних гімназистів, 
у найнесподіваніших місцях, звідки часто чути 
верески.

Так, гуртожиток порожніє.Але наприкінці 
з’являється завжди щось цікавеньке Нещодавно 
у нас з’явилося маленьке совеня, котре випало 
з гнізда і його підібрали гімназисти. Для його 
проживання був збудований номер вищого кла-
су із коробки і старої футболки. А розважали те 
совеня, як тільки можна, і танцювали, і співали, 
і навіть казочки розказувати тільки, щоб воно 
поїло.Бо нів’яку не хотілося йому ковтати того 
черв’яка.

Але це не єдина цікава подія. В нашому гур-
тожитку відключили гарячу воду і, починаючи 
з вечора можна побачити колону з чайниками. 
Але літо зовсім скоро, і наш вулик відпочине 
від бджіл, які зовсім скоро розлетяться на літні 
канікули по рідних домівках і дуже скучатимуть 
за своїм неперевершеним гуртожитком!

Захар Книш-Петренко

 01.09.15. Маленькі, невпевнені, заплакані, 
перелякані стоїмо ми всі на порозі ще тоді чужої 
гімназії. Валентина Павлівна та Світлана Іванівна 
поглядом перераховують нас по десять разів, щоб 
ніяке курчатко не відбилося від двох квочок, адже 
повинно бути рівно двадцять п’ять. Ех, пам’ятаю 
цей рік від «а» до «я». Ще тоді нашою так званою 
фішкою стало співати скрізь: в душі, в кімнаті, в  
їдальні, в школі, на дні народження та на всі інші 
свята. Пригадую, як ми дружно пішли на заняття 
вокального ансамблю до Тамари Володимирівни. 
І нас всіх і взяли відразу, уявляєте? Чи як ми всім 
класом ходили щедрувати, пили чай холодними 
зимовими вечорами і жалілися на наше складне 
«доросле» життя. Або як наша трійка богатирів-
спортсменів постійно брала участь в усіх можливих 
змагання з орієнтування. Наші старання видались 
не марними. «Найкращий клас 2015-16 н.р.» Ой, 
скільки радості було…  Та, на жаль, перший рік в 
гімназії промайнув зовсім непомітно. Нас залиши-
лось лише 22 бійці.
   Літечко закінчилось надзвичайно швидко. Ми, 
відпочивши та загорівши, повертаємось у рідний 
клас до найкращого вихователя та класного 
керівника. Наш склад трішки змінився. Тепер у нас 
аж 5 хлопців і лише 15 дівчат. Не затримуються 
у нас хлопці, і ще на початку року їх залишилось 
четверо. Та що ж цікавого нам приніс цей рік?  
Найбільшим нашим досягненням була перемога 
у конкурсі «Міні-містер гімназії». Наш Славко 
дійсно був неперевершений. Які горді та щасливі 
ми були за нього та за себе. На цьому наші при-
годи не закінчились. Попереду ДПА! Ой, згадую й 
посміхаюсь. І чому ми тоді так хвилювались? Не 
розумію. Найяскравіший і найсмішніший спогад 
-  це ДПА з української мови. Ми всім 9-А класом 
сподівалися, що буде диктант про яблука (вже 
не пам’ятаю точного заголовка). І от  цей напру-
жений момент настав. Ми тримаємо кулачки та 
чекаємо. Ось Валентина Павлівна пише на дошці 
назву диктанту… І ми розуміємо, що це ТОЙ! Наш 
вереск від радості та обурення вчителя чули всі 
Суми. Тому, любий читачу, якщо ти дев’ятикласник 
і читаєш цю статтю, знай: ДПА – це легше за будь-
яку контрольну роботу, а складна лише назва. Ну 
ось, екзамени та контрольні написані пречудово. 
Знову літо… Знову відпочинок…
 Ось уже одинадцятий клас. Уже ми останній рік 
навчаємося в гімназії, а далі – доросле життя. Нас 
знову 25. Ми б’ємо рекорди, адже в цьому році в 
нас аж 6 хлопців( для класу філологів це дуже 
багато). Іще в перший день навчання ми почули 
мільйон разів улюблену абревіатуру, яка буде 
переслідувати нас увесь навчальний рік – ЗНО. 
Ой, як ми не злюбили його! Але вибору немає - 

Прощальна записка від 11-А класу
Порожніє...
Скоро літо!

Швидко пролетіли два роки нашого 
спільного життя історико-географів, 
наче одна мить! Не можемо уявити, що 
будемо робити без гімназійного світу, 
адже за ці роки навчання прикипіли до 
рідних стін і близьких людей. Гімназія – 
наче друга велика сім’я.

Ми впевнені - для кожного з нашого кла-
су час, проведений тут,  запам’ятається 
найяскравішими моментами. Про життя в 
гуртожитку взагалі писати боїмося – животи 
болітимуть від сміху, коли читати будете! 

Два роки тому, вступивши до нового 10-Г, 
жоден з нас уявити не міг, якими дружними ста-
немо під кінець останнього навчального року. 
Адже нам було вдвічі складніше потоваришу-
вати, ніж тим, хто знайомився ще у 8 класі.

Гімназія, безумовно, внесла свої корективи в 
життя кожного з нас. Головна навичка, яку б ми 
ніколи не здобули б у звичайній школі – єдність 
завдяки проживанню в гуртожитку. Перебуван-
ня разом 24/7 сприяло кращому пізнанню один 
одного протягом цих років.

Підліткіам з кардинально різними поглядами 
й думками, нам довелося вчитися розумітись 
один з одним, знаходити вихід з різних, іноді 
кризових ситуацій. Було складно, навіть дуже, 
проте нема проблеми, з якої неможливо знайти 
вихід.  

Ми всі індивідуальності, і дуже довго форму-
вали єдиний організм класу, беручи до уваги 
особливості характеру кожного. Через це нам 
довелося пережити багато перипетій, кумедних 
ситуацій і сформувати власні «негласні» пра-
вила. Їх ми залишаємо для наступних поколінь 
гімназистів.

1. Не пожалкуй домашньої їжі для друга 
свого.

2. Не залиш близького наодинці з його 
проблемою: будь добрим, завжди. (До речі, 

Коаліцію з лідерів не збереш

 Перше кохання, перші невдачі, перші серйозні сварки, щирі посмішки, двійки та дванадцят-
ки. Цей список можна продовжувати й продовжувати. Але давайте пригадаймо з чого все 
починалось, всі ті моменти, які залишаться у серці на все життя…

потрібно вчити. У вересні здавалося, що в нас 
так багато часу, але цей рік пройшов надзвичайно 
швидко, ніби його й не було. Залишається лише 
згадувати. Найперше, до чого ми йшли – перемога 
у конкурсі «Леді гімназії». Наша Глафіра сяяла, 
як зірка, і не було рівних їй) Але за кожною пере-
могою завжди стоїть багато зусиль, сліз та пере-
живань. Все починалось просто прекрасно, але 
фінальний вихід…Де наша Глаша? В класі? Чому? 
Порвалася сукня?! Де нитка й голка? Немає! Да-
вайте шпильки! Теж немає? Степлер? Давайте! 
Всі кричать, метушаться біля Глаші, шукають чим 
би «закріпити» на нашій Леді сукню, і лише сама 
Леді спокійно повторює свою візитку. Нам на допо-
могу прибігла Галина Федорівна та вправно зши-
ли плаття прямо на Глафірі. Нахвилювалися ми 
тоді…Але наші досягнення одинадцятикласників 
на цьому не закінчились. Перемогу у конкурсі 
вокалістів отримала наша Алінка. І знову радість, 
знову вереск щасливих дівчат. Скільки всього ми 
пережили цього року: перші тренування вальсу, 
істерики, сміх, пробні екзамени.  
  Наостанок хочеться сказати нашій заміні, 
теперішнім десятикласникам: цінуйте кожну хви-
лину проведену тут. Гімназія – це школа життя, 
яка навчає не лише формул і правил. Я впевнена, 
що ми були найкращим класом. У підтвердження 
цього процитую найприємніше, що нам доводи-
лося чути у свою адресу: «Гімназія без вас буде 
не такою, ми будемо сумувати», чи слова нашо-
го улюбленого директора: «Хто ж мені на день 
народження в наступному році співати буде?». 
Після таких приємностей хочеться залишитися 
тут назавжди, але наш час вичерпано. Дякуємо 
кожному, хто був з нам всі ці чотири роки. Вони 
були незабутніми. З любов`ю, ваш 11А.

Ліна Герасименко

саме завдячуючи цьому правилу ми стали 
справжніми друзями, готовими вислухати 
і поділитися досвідом або порадою).

3. Поділись презентацією з товари-
шем своїм.

4. Поділись кардиганом з тим, хто при-
йшов без форми. (Звісно, лише з поважної 
причини).

5. Є відповіді до контрольної – не будь 
скнарою, надішли в бесіду класу.

6. Знайди особливий підхід до вчителя 
свого, аби потім він став для тебе на-
ставником.

7. Колективна підтримка – запорука 
перемоги.

Насправді, ми дуже щасливі, що опини-
лися саме в цій гімназії і саме в такому 
складі. Усвідомлюємо, що найскладніші 
часи попереду, але у нас вже є міцний 
фундамент, який обов’язково допоможе 
подолати будь-які труднощі майбутнього 
дорослого життя. Ваш 11-Г клас!!!

 Дивина: поряд з вказівкою в кабінеті хімії 
лежить на столі березовий дубець. Іноді 
займає більш демонстративне місце - вгорі 
над дошкою. Невже повернулись доісторичні 
часи пануванні шкільної лозини?!
  Господиня кабінету, вчитель хімії Людмила 
Вікторівна Панчук стверджує, що це чарівний 
дубець, який допомагає засвоїти предмет і до-
бре здати ЗНО. Варто вчителю взяти його до рук 
замість вказівки - і всі рівняння пишуться безпо-
милково, формули моментально згадуються, а у 
класу настає колективне просвітлення...
    Насправді ж дубчик потрапив до кабінету за 
схожість візерунків на корі із орнаментом на 
вказівці. Нагадаємо, що всі креативні вказівки 
в кабінетах гімназії зробив власноруч вихова-
тель і вчитель історії й права Свояков Вален-
тин Юрійович, і на кожній з них - сотні слів, 
які відповідають конкретному предмету - хімії, 
географії, математиці. А природа спробувала цей 
хендмейд повторити...

 З а г а д к о в и й
д у б е ц ь  в  к а б і н е т і 

х і м і ї
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Жарти з-під партиПарадокс: чим більше ви знахо-
дитесь в соціальній мережі, тим 

менш соціальним стаєте.

Оточуюч і  називают  мене 
ід іотом.  Аби їх  не  чути,  я 

голосніше вмикаю колонку у себе 
в рюкзаку.

- Вибачте, а ваш пес кусається?
- Заходьте, заходьте! Мені 

самому цікаво, він у мене лише 
другий день...

Всі думали, що Сашко горба-
тий, а в нього просто короткий 

шнур від навушників.

У мене в житті зараз дуже важ-
кий період – ранок...

- Ти що хочеш: пікантну яло-
вичину, апетитну сьомгу чи со-

ковиту курку?
- Соковиту курку.
- Взагалі я в кота запитувала...

У сусіда перфоратор, зате 
в  м е н е  п і а н і н о .  Ре м о н т и 

закінчуються, а музика вічна!

На вихідних обіцяють 24 граду-
си тепла. 11 в суботу і 13 в неділю.

  Прочитав, що не можна їсти за 
дві години до сну. Так і не зміг лягти 
спати.

- Що головне в боксі?
- Шуби!
- Які шуби?
- Цілі пеедні шуби.

- У дитинстві я любив займатися 
археологією, але мама називала це 
«копати картоплю».

Телеграма від батьків: «Як іспити? 
Розкажи терміново! » Відповідь: 
«Іспит пройшов блискуче. Профе-
сура в захваті. Просять повторити 
восени».

- Ходили з татом в тир.
- Як успіхи?
- Мисливством нам не прожити.

  Хакер читає онукові казку: - «... 
став він кликати золоту рибку» - 
Діду, а чому рибку?- А тому, дружок, 
що мишок тоді ще не було.

.
- Тату, я закохана... Ми познай-

« Я н г о л и »  е к с к у р с і ї  н а д и х а ю т ь !
Суми – сіре місто, нецікаве, брудне, непримітне, тут немає куди сходити та де відпочити... Як часто ми чуємо це від жителів нашого 

міста! Але гімназисти знають, як переконати в протилежному, і вміють робити це креативно й професійно. Проект «Костюмована 
екскурсія «Ми вам розкажемо про Суми» вже кілька років поспіль є своєрідною візиткою гімназії. Почався він 2012 року, і раніше екскурсію 
проводили студенти та волонтери, а вже 4-ий рік - наші гімназисти. У цьому проекті беруть участь більше 25 учнів нашої гімназії.

омились з Артуров ще ВКонтакті, 
були довго друзями на Facebook, 
мали багато дискусій на What’s app, 
а тепер він освідчився мені в Skype/

- Доню, в такому випадку візьміть 
шлюб в Twitter, весілля зробіть в  
Instagram, дітей купіть в eBay, а 
якщо він тобі за кілька років на-
бридне, вистав його на OLX.

 Місяць не сідала за кермо. Врешті 
сіла... Всі на дорогах сигналять, 
руками махають. Мабуть, скучили!

Ніщо не допомагає по господар-
ству так, як відключений Інтернет!

- Синку, як там твої оцінки в 
школі?

- Ой, мамо, головне, що ми усі 
здорові...

- Гаманець знайшла!
- Свій?
- Ні, з грошима!

Оголошення в автобусі: «Якщо 
бабусі зараз ніхто не звільнить 
місце, це зроблю я. Водій».

  І навіщо шоколадні цукерки 
загортають в таку шелестючу об-
гортку? На всю квартиру чути, як 
я худну...
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Щороку екскурсія, аналогів якій не існує в жод-
ному місті України, вдосконалюється і поступово 
перетворюється на історичну реконструкцію. Це дуже 
складний у виконанні процес, адже потрібно провести 
наукове дослідження з історії костюма й відтворити 
його до найменшої деталі, щоб екскурсанти не просто 
послухали цікаву інформацію, а й відчули дух і настрій 
епохи. А костюмів у проекті аж двадцять три! На кожній 
точці маршруту перебуває учень-екскурсовод, який 
розповідає про свій об’єкт.

Створення костюмів – справа складна, і перед зи-
мовими канікулами керівник проекту й краєзнавчого 
гуртка, Шевченко Ганна Євгенівна, разом з президен-
том самоврядування, Іриною Чечель, звернулися до 

батьків за допомогою у розвитку і вдосконаленні проекту. Деякі батьки 
відгукнулись і дуже допомогли проекту, тож ми хочемо висловити їм 
ВЕЛИКУ ПОДЯКУ від усіх учасників.

 - Дякуємо учениці 10-Г класу Ірині Зінченко, яка пошила разом з 
вихователем Галиною Федорівною Сагурою два чохли та допомогли 
оформити костюм гімназистки. До речі, Іра – учасниця екскурсії, і має 
справді золоті руки!

- Уявіть тільки: Павло Вікторович, тато Лізи Матвєєвої, учениці 8-Б 
класу, зробив модель старовинного фотоапарату! Тепер наш фотограф 
з крутим ретро-фотоапаратом дивує жителів на вулиці Воскресенській, 
де розміщувались перші фотоательє в Сумах. А фотографу позує пре-
красна дама з лорнетом в руках, який зробив тато Андрія Шевченка 
(8-А). Залишилось зробити триногу до фотоапарата.

- А мама Мірошниченко Аліни, учениці 8-А класу, Наталія Миколаївна, 
подарувала взуття та чобітки, каракуль для козацьких шапок і кошти 
на пошиття костюма Панночки. Одна шапка, в якій на екскурсії красу-
валась Розбійниця Маруся, вже готова! Бабуся Каті Куценко передала 
українську сорочку для наших Слобожаночок, які відкривають екскурсію.

- Бабуся Чечель Ірини, Жовтобрюх Ганна Павлівна, віддала чудову 
тканину (майже 7 м!) для костюма Панночки. Сподіваємось, у вересні 
Іра розповідатиме про Альтанку у новій сукні фасону кінця ХІХ ст.

- Мама Завадської Софії, Надія Миколаївна, зробила власноруч брош-
ку для Модної Кралі. Краля дійсно в нас ще та модниця… А сама Софія 
цього року взяла на себе величезну відповідальність і спробувала бути 
ведучою групи. Їм разом з Андрієм Шевченком було нелегко: провести 
по маршруту групу другокласників, розповідати цікавинки, не розгубити 
екскурсантів... Але вони прекрасно впоралися!

- Батьки Олексія та Олександра Коритників, Богдан Вікторович та 
Людмила Миколаївна, подарували два циліндри та перешили завеликий 
сюртук, і тепер хлопці, які беруть участь в екскурсії, виглядають просто 
ідеально, як справжні джентльмени...

- А ще прекрасний костюм для Козачки подарувала Лариса Павлівна 
Аполлонова, головний художник театру ім. М.С.Щепкіна. У цьому костюмі 
Марина Зінчук виглядала справжньою квіткою й окрасою екскурсії! 
І Лариса Павлівна, і батьки гімназистів-учасників проекту відвідали 

екскурсію.
Тож ще раз хочемо всім подякувати, ви нам дуже допомогли! Ми 

мріємо про реконструкцію костюма Гусара й Козацького Полковника 
та його дружини, скіфського одягу й плаття в стилі бідермейєр... Це, 
звичайно, складна й копітка робота, адже ми ставимо за мету саме 
історичну реконструкцію, а не стилізацію. Тому перед тим, як ство-
рити образ екскурсовода, учасники проекту докладно вивчають одяг 
і стилі тієї епохи, про яку розповідатимуть. Для створення костюмів і 
аксесуарів іноді потрібні тканини, яких в магазині не знайдеш. Так, для 
мереживної парасольки прекрасно підійшло бавовняне покривало 60-х 
років, яке лежало на горищі в бабусі нашої випускниці, Валерії Скачко. 
Наразі Олександр Мазуркевич разом з керівником, вихователем Тон-
кою М.Г. досліджують одяг дружин козацької старшини доби бароко. 
Сподіваємося, їм вдасться відшукати відповідну парчеву тканину й 
бавовняний оксамит і відтворити в костюмах образи козацького пол-
ковника і його дружини.

Якщо в когось без діла десь в шафі лежать якісь старі, але класнючі 
речі, не поспішайте їх викидати. Якщо ви майстер хендмейду, вмієте 
шити або маєте цікаві ідеї – долучайтесь! Це буде наш спільний проект!

Юлія Явтушенко

До речі, цьому фо-
т о апа р а т у  по т р і б н а 
дерев’яна тринога! Ось 
вам і завдання на літні 

канікули:)


