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Ковідне вікно можливостей

ЯК НАМ ДОПОМОГТИ:
НАБРАТИ В ПОШУКУ: «ТОЧКА НА 

КАРТІ, ЩО ОЖИВАЄ»
перейти за першим посиланням, оз-

найомитись із інформацією й натисну-
ти кнопку «Підтримати»

  Ще рік тому, рівно рік важко було 
спрогнозувати саме такий хід подій. 
Якби нам хтось розповів про тотальні 
обмеження, масковий режим, анти-
септики й дистанційку, ми б, мабуть, 
посміялися з цих постапокаліптичних 
передноворічних фантазій. Та й ніколи 
було б: у п’ятницю - дискотека або 
ж заповнена актова зала глядачів і 
вболівальників на конкурсі  «Леді 
Гімназія», щотижня - різноманітні за-
ходи, щодня - постійний рух гімназистів 
між кабінетами, натовп у роздягалці, ве-
селий, оригінальний і галасливий «День 
навпаки», предметні тижні, зустрічі з 
відомими людьми, проєкти й конкурси... 
Усе це з’їв дракон на ім’я Пандемія.

Кебета – найкраща газета!

   Гора завдань, яка росте й росте, безперервні 
дзвінки від учнів, заорона виходити з дому, 
та ще й страшні цифри по телевізору - саме 
так розпочався карантин не лише для нашої 
гімназії, а й для всієї планети. Ви пам’ятаєте? 
І не віриться що це було майже пів року тому… 
Але тоді всі були налякані, розгублені 
й не розуміли, що від них вимагають. 
Зараз же світ змінився: ми звикли 
до нових обмежень, пристосувалися 
до нового виду роботи. Відтепер все 
організовано інакше. Перед входом до 
закладу обов’язковим є вимірювання 
температури, «улюбленими» аксесу-
арами дівчат і хлопців стали маска 
й стильна мініпляшечка антисептику. 
Навіть моду на найоригінальнішу 
маску вигадали. Вхід до г імназі ї 
розділили на двоє дверей, щоб змен-
шити скупчення. Їдальня тепер теж 
працює в дві зміни, що, можливо, і 
краще, адже тепер не потрібно стояти 
в черзі з усіма класами. Інша справа 
- працівникам їдальні додалося моро-
ки. Соціальна дистанція – 1,5 метра. 
Живе спілкування відтепер замінив 
Zoom,  улюблену їжу – доставка, свята 
– тільки по телевізору і навіть лікують 
тепер по телефону. Коронавірус позбавив нас 
того, на що раніше ми не звертали особливої 
уваги. Обійми друзів, посиденьки за чашечкою 
чаю ввечері, галас в класі, підготовка і сам 
процес свята. А ще - поїздки в музеї, на вистав-
ки, у кав’ярні, в парк, на презентацію книжки 
або творчу зустріч з митцем. Тільки зараз ми 
усвідомили, скільки таких подій було в гімназії 
раніше. А зараз – лише онлайн…
  Але карантин навчив нас бути більш 
відповідальними по відношенню до свого 
здоров’я, навчив частіше мити руки, гуляти на 
свіжому повітрі, провітрювати кімнати. Показав, 
як швидко плине час, дав зрозуміти, хто поруч 
з нами і кому насправді потрібна наша увага. 
Всі незручності ми змогли подолати. Навчилися 
бути спокійними, приділяти більше часу навчан-
ню, не бігати по коридорах, звертати увагу на 
своє харчування. Якщо так подумати, то вимоги 
взагалі, а особливо в нашій гімназії, не такі вже й 
жорсткі. Так, тепер ввечері не побігаєш по інших 
кімнатах, тому що нічого робити, а знайдеш 
справу для душі, виділиш час на себе, не будеш 
чекати, доки підніметься висока температура, а 
відразу це помітиш, адже нам тепер міряють її 
регулярно. Так само це стосується й навчання: 

Навесні, ще до карантину, в редакції «КЕ-
БЕТИ» учасники проєкту «Костюмована 
екскурсія», журналісти і краєзнавці якось 
розмріялися про те, що непогано було б 
помандрувати в інше місто. Наприклад, 
у Львів. А потім з’явилась геніальна ідея: 
можна провести екскурсію по Сумах... у 
Львові, Києві або інших містах!

Проєкт мрії і співробітництва

Технічно це зробити неважко: треба лише роз-
друкувати банери з фото або художніми зобра-
женнями пам’яток міста Суми, встановити їх будь-
де і проводити екскурсію. Уявляєте? Таким чином 
наш проєкт, який уже став для гімназії брендовим, 
отримав креативне продовження. Гімназисти - 
люди ділові, тож спробували порахувати бюджет 
для втілення ідеї. Вийшла кругленька сума, і, 
зрозуміло, наші мрії й плани аж ніяк не можуть 
розраховувати на кошти з бюджету закладу, тим 
більше, зараз, у часи обмежень і карантинів. Що 
робити? Вихід - різноманітні грантові програми.

У кінці серпня команда гімназистів спро-
бувала свої сили в проєкті з краудфандин-
гу. Серед десятків закладів освіти з усієї 
України організатори відібрали три команди 
для реалізації краєзнавчого проєкту «Точка на 
карті»: учасники гуртка «Історичне краєзнавство» 
гімназії №2 м.Хмельницького,  гуртківці Сумської  
обласної  гімназії-інтернату для талановитих 
та творчо обдарованих дітей,  учасники гуртка 
«Краєзнавці» Берегівської гімназії Берегівської 
міської ради Закарпатської області. Протягом 
вересня ми спілкувалися з командами учнів, 
навчалися фандрайзингу, склали бюджет і за-
пустили проєкт на краудфандинговій платформі. 

За результатами КОЖНА КОМАНДА має отри-
мати обладнання для популяризації інформації 
про рідне місто. Отже, наша гімназія матиме: 
якісну відеокамеру, два мікрофони, штатив, п’ять 
мікрофонів для екскурсоводів і п’ять банерів 
рол-ап із зображеннями пам’яток міста Суми. 
Ми не лише зможемо представити місто в будь-
якій точці планети, а й плануємо створювати 
краєзнавчі відеоматеріали, підтримувати дружні 
стосунки з закладами-партнерами.

Наразі вже зібрано 52 відсотки від розрахованої 
суми. Команда гімназії щиро вдячна учням, які 
підтримали проєкт коштами, гімназійному са-
моврядуванню на чолі з президентом Сергієм 
Хоменком,  батькам гімназистів, випускникам і 
всім доброчинцям, які нас підтримали! Але ще є 
трохи часу й можливостей зібрати більше коштів 
для реалізації проєкту! Дуже розраховуємо на 
підтримку доброчинців, сподіваємося побачити 
у цьому почесному списку особисто Вас!

Команда проєкту «Точка на карті, що оживає»: 
Марія Щербак, Софія Завадська, Мілана Ка-
трич, Крістіна Орлова, Шевченко Г.Є.

вчителі швидко пристосувались до нового фор-
мату навчання, і тепер, здається, надруковані на 
аркушах контрольні роботи канули в Лету, адже 
зручніше перевіряти одночасно знання всього 
класу за допомогою онлайн платформ. Тепер 
телефон - це не улюблена іграшка дітей, а на-
впаки, в якійсь мірі покарання, та й на уроказ 
частіше звучить: «А тепер дістали телефони...», 
аніж «Ану заховайте свої телефони, на уроці 
треба працювати!».
  Та чи будемо ми дотримуватися цих простих 
правил особистої гігієни після закінчення ка-
рантину? Чи будемо так само часто мити руки 
перед їжею і не тільки? Чи будемо, як і зараз, 

ходити через два входи і не прогулюватися під 
час перерв по коридорах, замість підготовки до 
уроку? Це все питання часу та усвідомленості 
нашого суспільства, частиною якого є й ми. 
Організувати таку налагоджену систему теж 
було не просто. Наша адміністрація намагалася 
створити і створила комфортні умови для всього 
освітнього процесу в гімназії.
    Як виявилося, не всім гімназистам подоба-
ються обмеження, комусь не подобається на-
вчатисяонлайн. Але ж так буває завжди: на всіх 
не вгодиш. Зараз просто треба прийняти факт 
про існування непереборних обставин, які від 
нас не залежать.
   Між тим, у гімназії вистачає цікавих подій, які, 
хоч і проводяться у так званому «змішаному 
форматі», але є не менш цікавими.Головне для 
нас - не втратити людяність і віру в майбутнє, на-
братися терпіння й сприймати карантинні умови 
як додаткове вікно можливостей, завдяки якому 
ми навчились новому, стали більш самостійними 
й організованими, навчилися цінувати близьких 
людей і більш відповідально ставитись до свого 
майбутнього. Обмеження колись знімуть, а ці 
нові якості залишаться з нами.

Єлізавєта Темченко
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Часи китайського прокляття

Усім привіт! Ось і підійшов мій останній «Паровоз»... Так, ця рубрика, 
де одноосібно розпоряджається роздаванням упереджених оціночних 
суджень головний редактор «КЕБЕТИ», вже з наступного номера 
змінить автора. Такі правила: в 11 класі не до редакторства. Тож вакансія 
вільна, я настійливо раджу спробувати себе в журналістиці. Це круто, 
особливо в час викликів і великих змін.

Ой, боюся, що про 
нашу газету зовсім 
забудуть. Нагадаю 

цифровому поколінню: газета – це такий папе-
ровий гаджет, на якому друкованими літерами 
розміщується певна інформація. До того ж, працює 
без Інтернету, і так, остання модель з’являється 
раз на чверть і завжди актуальна. Я розумію, 
що це складно уявити, але спробувати ніколи не 
пізно. Тож варто ставитися до «КЕБЕТИ» як до 
цінності, в тому числі історичної, адже її можна 
буде вивчати при світлі гасової 
лампи в часи коронавірусного 
постапокаліпсису. Саме в 
попередніх номерах нашої га-
зети зафіксовані всі принади 
офлайнового життя доцифрової 
ери, про які нам колись буде так 
приємно згадати...

О т ж е ,  с а м е  з  п р и ч и н 
коронавірусних навесні ми не 
вийшли, обмежились тільки 
випуском відеоновин. Зараз 
теж халепа – шкутильгаючий ка-
рантин: виходимо-не виходимо 

    Паровоз

№1 (41) четвер, 3 грудня 2020 року2 сторінка

Цифровізація наступає. Сніг у спогадах. Перспективи «ваньки-встаньки».

Здавалося б: кому потрібні старі зошити? 
Найпростіший шлях - здати їх на макулатуру й за-
бути. Але, виявляється, і з них може бути користь! 
Це довели наші гімназисти, взявши участь у цікавому 
екологічному конкурсі. І, звісно, перемогли!

Екопапір зі старих зошитів Учнівське
самоврядування: 

виклики і рішення
Це важкий рік. Принаймні, він не схожий на 

інші. Хтось сприймає ситуацію з корнавірусом як 
катастрофічну, а хтось – як нові можливості. Але 
ми повинні самі ці можливості побачити, знайти і 
реалізувати.

Хтось заперечить: які можливості, якщо стільки об-
межень! Так, я згоден. Але ж життя продовжується 
– і онлайн, і офлайн. Зараз ми в гімназії, і самовря-
дування намагається робити все можливе, щоб хоч 
якось урізноманітнити життя й дозвілля гімназистів.

До речі, перед тим, як розмірковувати про роль 
і значення самоврядування, варто, мабуть, нага-
дати про те, якою є ця система у нас в гімназії. І 
зовсім не тому, що хтось забув ,а тому, що кожного 
навчального року в нашому закладі майже 50% 
новенькихі, як свідчать опитування минулих років, 
у закладах освіти, де учні раніше навчалися, само-
врядування, м’яко кажучи, не на висоті або ж існує 
лише на папері.

У нашій гімназії все інакше. Гімназійний уряд не 
лише існує, а й активно працює. Щороку проходять 
вибори президента учнівського самоврядування. 
Минулого року в цьому змаганні пощастило пере-
могти мені, тому користуюсь можливістю офіційно, 
зі сторінок газети, звернутися до гімназійної родини.

Шановні гімназисти! Спочатку хочу привітати 
прихильників очного навчання з відновленням 
занять. А завдяки тому, що ми повернулися, ми 
можемо відновити роботу як уряд. Для новень-
ких - уряд це своєрідний «місток» між учнівським 
та педагогічним колективами який є центром 
активності гімназії, креативності та новаторства. 
Він складається з президента та міністерств, кожне 
з яких піклується про корисне та цікаве дозвілля в 
своїй сфері діяльності. Учнівське самоврядування 
формується на демократичних засадах - тобто 
методом голосування, вибори проходять щорічно, 
в приблизній середині навчального року. Гімназія 
має певні традиції, такі, як, наприклад, День на-
родження гімназії та проведення інтелектуального 
конкурсу «Своя гра». Звісно, через пандемію та 
пов’язаний з нею жорсткий карантин, більшу части-
ну нашої програми просто неможливо виконати, та 
все ж ми змогли провести деякі заходи. Серед них: 
оздоровча руханка на свіжому повітрі, традиційна 
«Своя гра», «Вечір кіно», на якому голосуванням на 
нашій основній сторінці (sogi__official) в Instagram 
було обрано фільм, хореографічний конкурс, на 
якому кожен бажаючий міг проявити себе та свої 
здібності, запальну дискотеку, турнір з тенісу...

Проте, деякі гімназисти скептично ставляться 
до більшості заходів, але це поодинокі випадки, 
тому бажання та натхнення створити щось цікаве 
завжди є. Ми не хочемо виправдовуватися, але 
пандемія вносить свої корективи в життя гімназії, 
і ми вимушені підлаштовуватися під правила 
жорсткого карантину. Саме тому нам цікаві ваші 
ідеї, пропозиції або навіть скарги, спрямовані на 
координацію роботи учнівського самоврядування, 
зокрема в питанні дозвілля в вільний від навчання 
час. При надсиланні ваших думок на нашу сторінку 
в Instagram або усному зверненні до учасників 
самоврядування, наполегливо просимо спочатку 
оцінити, чи реально втілити ваш проект в життя та 
як на нього відреагує адміністрація. (Нагадаємо, 
сторінка в Instagram - sogi__official) Ще раз про-
симо не бути байдужими та бажаємо вам творчих 
та навчальних успіхів! Всім 36,6!

Президент учнівського самоврядування 
Сергій Хоменко

на навчання. А ми, журналісти, маємо «годувати» 
читачів інформацією про події, гарячими новинами, 
проблемними статтями... Скажіть, де їх набрати 
на цілий номер, якщо, куди не поткнися - суцільні 
обмеження. Що робити?

Перше: на цей номер ми таки трохи матеріалів на-
брали. Наступний буде незвичайним і незвичним. Ідей 
в редакції багато, сподіваємося порадувати читачів і 
глядачів реалізованими. Алеж, повірте, працювати 
журналістом в часи пандемії нелегко! Навіть цей но-
мер виходить у електронному варіанті, хоча я, чисто з 
ностальгії, його таки роздрукую - хоча б на принтері...

У гуртожитку теж усе стало інакше, за маскою не 
завжди можеш впізнати однокласника, а якщо він 
ще і шапку одягне... Звичайно, з почуттям гумору у 
наших гімназистів все чудово. Зараз чхнув - означає 
вибув. Маску можна використовувати на очі, щоб 

світло не заважало спати, а антисептик як захист 
від сусіда, який крутить носом на неприємний йому 
запах. Одинадцятикласники саме в цей час пере-
творюються на ЗНОмбі, але на дистанційці виник 
особливий підвид - Zoomбі. Та й енергії для навчання 
роботу стало набагато менше. Ходять чутки, що вірус 
цей, найбільше впиває на ледачих, посилюючи не-
бажання робити взагалі будь-що. Те, що в гімназії не 
можна проводити ні конкурсів, ні ярмарків, ні навіть 
дискотек їм на руку, і ніякі зміни формату на онлайн 
їх не надихають і не допомагають. Тож щеплення нам 

треба подвійне: від коронавірусу 
і від короналінощів.

До речі, про китайське проклят-
тя. Кажуть, що воно звучить так: «А  
щоб ти жив у епоху великих змін!». 
Оце точно про нас: світ змінився, 
і гасло для нашого покоління, 
здається, таке: «Пристосуйся або 
помри!» Але все можна пережи-
ти, чим ми зараз і займаємося. 
Головне зараз - брати приклад з 
ляльки, якою багато хто грався в 
дитинстві - «ванька-встанька»: як 
ти його не штовхай, а він все одно 

КОЛОНКА  УРЯДУ

Учасники команди  куратор Сагура Г.Ф. члени 
команди  Зінченко Ірина, Кулібаба Дана, Громак 
Оксана, Василенко Валерія, Бортнік Анастасія

«З метою збереження чистоти довкілля, популяризації 
екологічної культури серед молоді, зміни свого ставлення до 
навколишнього середовища» команда учнів нашого закладу 
попрацювала над створенням проекту, що націлений на 
економію та збереження ресурсів у гімназії - так було сказано 
в умовах конкурсу і, власне, такі наміри мали учні нашого 
закладу, коли зареєструвались до еко-школи від організації 
«Фармак». Ідея еко-проект укоманди надзвичайно актуаль-
на і мала цікавий і нестандартний... літературний початок. 

А почалося все з МАНівської роботи. Точніше, з екофентезі, 
яке написала наша випускниця Іра Зінченко. Твір називався 
«РозЧин №5» і мав чітко виражену екологічну тематику 
- цікаве оповідання з містикою й загадковими перетворен-
нями, але все ж - про забруднення навколишнього середо-
вища. Є в Малій Академії особлива секція - «Літературна 
творчість», і власні твори юні письменники там захищають 
так само, як і науковці - свої дослідження. Але захистити 
Іра хотіла якось по особливому.

Ідей було багато, та одна її дуже зацікавила: відео, на якому 
учні робили еко папір із старих зошитів та мукулатури.Дійсно, 
чому б не зробити обкладинку для своєї книжечки з такого пере-
робленого паперу? Буде цікаво й дуже символічно.

Іра Зінченко отримала призове місце на конкурсі-захисті 
МАН, але ідея переробки паперу мала продовження. 
Команда учнів разом з вихователем Сагурою Галиною 
Федорівною зареєструвалась для участі в проєкті від 
«Фармак» і нашому закладу надіслали запрошення до 
еко-школи. Галина Сагура, вчитель трудового навчан-
ня та куратор майбутнього проекту, та Іра Зінченко 
дещо змінили технологію виробництва, аби створити 
фактурний папір для дизайнерских виробів.

 Далі була сформована команда бажаючих, 
надіслана заявка на участь, а потім...почався ка-
рантин. Але це не завадило проведенню проекту: 
зустрічі було перенесено й проведено в Зумі, і навіть 
захист ідей був проведений онлайн.

Наша команда отримала почесне 4 місце! Учасникам 
надіслали сертифікати, чудові еко-сумочки, пляшки та 
кошти на реалізацію проекту переробки макулатури на 
еко-папір. На ці кошти учні можуть придбати обладнан-
ня й виготовляти цікавий фактурний папір, який чудово 
підходить для виготовлення листівок, скрапбукінгу або 
інших креативних технік.

Варвара Крижановська

стане рівненько й весело посміхатиметься.
Ну, і про печальку. Підходить час до Нового року, 

а снігу не видно, і синоптики знову обіцяють теплу 
зиму. Скоро ми залишимося останніми хранителями 
спогадів про сніг. А ще це означає, що вже час здава-
ти свої повноваження головного редактора. Я вдячна 
кожному кебетеняті, який читає це все усвідомлено, 
а особливо тим, хто створює на цих сторінках дива. 
Роки, проведені в редакції, дійсно можу назвати 
найкращими. Ці слова підтримки в складну хвили-
ну, з одного боку смішні, але такі змістовні години 
на  пошуки проблемної статті, швидкі дедлайни і 
полювання за журналістами у разі недотримання 
запланованого терміну. Репетиції перед новинами і 
такі кумедні перші та і не тільки перші дублі. Заздрю 
наступним поколінням! Щиро ваша

Єлізавєта Темченко

Виробництво екопаперу - складний і 
трудомісткий процес, але надзвичай-
но цікавий.Результат - приємні на дотик 
фактурні аркуші ніжно-блакитного кольору.
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   CultFood – це соціальний проєкт із покращення 
культури харчування, заснований кулінарним ек-
спертом Євгеном Клопотенком у 2017 році. Метою 
цієї програми є підвищення рівня культури та здо-
рового харчування у навчальних закладах. Сама 
ідея виникла у Євгена ще в шкільні роки. Адже в той 
час в шкільних їдальнях готували за радянськими 
рецептами, а це не завжди виглядало апетитно і 
смачно. Власне, цей факт і надихнув його спро-

Бургер, чипси, паста, піца… Це просто якесь гастрономічне заклинання. А якщо додати до 
нього слово «Мівіна» - заклинання стане підпільно-гімназійним. Які б аргументи не наводили 
дорослі, гастрономічні мрії гімназистів не змінюються протягом багатьох поколінь. А цьо-
го року допитливі уми учнів збурила інформація про всеукраїнський експеримент відомого 
кулінара й блогера Євгена Клопотенка й чутки про кардинальну реформу шкільного харчуван-
ня. Мрії отримали новий поштовх: невже? Невже в нашому меню з’являться бургери, піца, 
паста болоньєзе, карпаччо або ще щось таке, смачне вже тому, що має незрозумілу назву?

Три роки поспіль наші гімназисти брали участь у цікавому й досить складному 
конкурсі «Роботрафік». Зазвичай навіть не одна команда, а кілька представляли свої 
винаходи й завжди повертались з перемогою зі змагань і обласного, й всеукраїнського 
рівня. Цього року курсу за вибором «Робототехніка», обов’язкового для класів фізико-
математичного профілю, в розкладі немає.

Роботизовані машинки, розумні будинки, 3D-моделі 
- невже гімназисти більше не почують цих слів? Чи 
є шанс знову займатися робототехнікою?

На початку цього навчального року гімназистів 
сколихнула новина про те, що спецкурсу 
робототехніки більше не буде. Звістка особли-
во засмутила профільні фізико-математичні 
класи. Особливо завзяті майбутні комп’ютерні 
генії підходили до вчителів інформатики, до 
заступників директора і в приймальню, щоб 
дізнатися про подальшу долю омріяного курсу. 
Більше 3 тижнів гімназисти чекали на диво, й 24 
вересня воно сталося! У кабінеті 3.2 зібралися 
учні 8-11 класів, щоб вивчати «організм» робота. 
Минулорічний шкільний курс за вибором перетво-
рився на гурток робототехніки для тих, хто особли-
во зацікавлений у такій популярній і перспективній 
галузі. Можливо, це навіть на краще, адже серед 
гуртківців – справжні фанати робототехніки, які 
готові створювати нові креативні моделі, брати 
участь у конкурсах і, звісно, перемагати. Гурток 
має нового керівника – це Яценко Костянтин 
Сергійович, магістрант СумДу.

Яким чином цього року буде організоване на-
вчання, ми запитали у Інеси Олександрівни, яка 
повідомила, що на даний момент перспективи 
розвитку робототехніки залежать від форми на-
вчання: оффлайн чи онлайн. Якщо ми будемо 
здобувати знання перед екранами комп’ютерів, то 
скоріше за все, курс буде проходити у вигляді відео-
уроків. Якщо ж ми навчатимемось очно, то буде 
можливість підготуватись до участі у конкурсах, 
проведення яких, очевидно, буде у відео-форматі.

Робототехніка: перехід кількості в якість

А як харчуються школярі в інших країнах? Принаймні, 
ми тепер знаємо, що більшість страв у нашій їдальні 
відображають національну кухню, а «торби» і «пере-
дачка» з дому називається по австралійському дуже 
красиво: «mother’s little helper».

Отже, можна вважати, що вивчення такого 
складного технічного напрямку переходить з 
кількості в якість, і перед завзятими й відданими 
справі творцями роботів відкриються нові гори-
зонти й нові перемоги!

Мілана Катрич

З 2017 року наша гімназія впроваджує 
STEM-освіту. Це такий підхід в освіті, який 
передбачає поєднання декількох галузей. 
Розшифровується абревіатура з англійської 
як наука, технології, інженерія та мате-
матика. Відповідно до рекомендацій МОН, 
STEM-освіту зараз намагаються впровади-
ти в багатьох навчальних закладах України, 
адже міжнародний досвід свідчить, що це 
сприяє розвитку критичного мислення, 
креативності, кращої адаптації випускників 
до дорослого життя. Три роки тому наша 
гімназія стала одним із небагатьох експери-
ментальних закладів України, які приєднались 
до світових тенденцій, і першим – у Сумській 
області. Одним зі STEM-проєктів став курс 
за вибором «Робототехніка». Заклад одразу 
ж заявив про свої успіхи на всеукраїнському 
рівні й відзначився численними перемогами у 
конкурсі «Роботрафік», науковими роботами 
й винаходами в галузі робототехніки.

Харчуванню в італійських навчальних закладах 
приділяють дуже багато уваги. Обід учнів – це 
знайомство з місцевими кулінарними традиціями й 
виховання культури харчування змалечку. У першу 
половину дня передбачено перерву на «меренду» 
(другий сніданок). Його діти можуть приносити з 
дому або купувати в школі. Щоденний ланч – це па-
ста, рис або суп, основна страва (м’ясо, риба, яйця 
чи сир), два чи більше варіанти сезонних овочів і 
багато фруктів. М’ясо з’являється в меню всього 
пару разів на тиждень, невеликими порціями. А от 
чіпси, картопля фрі та смажена курка - заборонені.

Шкільні обіди для японців - частина освітньої 
програми, де діти вчаться самостійності й 
відповідальності. Учні початкової школи обідають 
у своїх класах, де вони дізнаються про правильне 
харчування та про історію й культуру японської 
кухні. Обід обов’язково має складатися з гарячого 
супу, рису, страви з м’яса, салату й молока. Усі діти 
отримують однакові страви, самі прибирають за 
собою й чергують у їдальні.

Фіни розглядають шкільне харчування як 
інвестицію в майбутнє, а їдальні вважають важ-
ливим елементом соціалізації. З 1948 року кожен 
учень обідає безкоштовно (за рахунок податків 
батьків), а якщо залишається на додаткові заняття, 
то отримує й перекус. Коли ж на карантині учні за-
ймались дистанційно, вони все ж могли приходити 
раз на день в школу, щоб пообідати. До шкільного 
ланчу входить гаряча страва з м’ясом, яйцями чи 
рибою, порції овочів, хліб та напої, вода й молоко.     
Окрему увагу приділяють алергічним та релігійним 
особливостям, у багатьох їдальнях щодня подають 
вегетаріанські страви. Також кожна школа включає 
«food education» у навчальний процес: учні їздять 
до фермерів, збирають чорницю й повністю за-
нурюються в традиційну кулінарію.

У багатьох школах Канади немає їдалень. Батьки 
зобов’язані зібрати дитині ланч-бокс із обідом або  
замовити перекуси (хот-доги, бутерброди, фрукти) в 
організації, що займається їх доставкою до школи. Для 
обіду виділяється невелика кімната або ж спортзал.

У Нідерландах також не буває шкільних гарячих 
обідів - діти ходять обідати додому під час великої 
перерви. При школах є кафетерії, де можна купити 
сендвічі, печиво, лимонад, сік, чай. Але до них за-
звичай вишиковуються черги, тож школярі, які не 
ходять на обід додому, або залишаються голодни-
ми, або беруть з собою ланч-бокси.

В Австралії більшість шкіл не мають їдалень, 
замість них є буфети, для яких готують батьки-
волонтери. Зазвичай вони печуть кекси, пироги, 
роблять хот-доги, сендвічі. Їжу в таких буфетах 
потрібно замовляти заздалегідь, хоча, якщо ди-
тина зголодніє, її обов’язково чимось нагодують. 
В Австралії це називають «mother’s little helper».

Чим годують школярів 
у різних країнах світу?

А подайте мені пасту болоньєзе!

бувати змінити культуру хар-
чування. «Починати варто з 
молодого покоління, - вважає 
Клопотенко, - А далі, через 
дітей ми можемо вплинути 
на їх батьків та оточення, 
таким чином охопивши всю 
Україну». До експерименту 
зі зміни підходів у харчуванні 
приєдналися більше 5 тис. 
закладів освіти, проведенню 
сприяє МОН. Отже, це не 
примха одного блогера, а 
реальна можливість?
  Уявляєте? Отже, це реально 
втілити? Паста Карбонару на 
другий сніданок, кебаб із сиром 
на обід та бланманже прямо у 
гуртожитку… Ми поцікавилися 
у директора гімназії, чи можна 
запровадити такі зміни і в на-
шому закладі.
«Такий режим роботи більше 
підходить для звичайних 
шкіл і там дійсно більш ре-
ально це запровадити. Окрім 
того, ми заклад закритого типу, а отже, несемо 
відповідальність за здоров’я учнів, що закладено в 
основу раціону. Ми розуміємо, що кожний організм 
особливий і по-різному реагує на такі експеримен-
ти з харчуванням. І до того ж, ресторанна або ж 
вигадлива презентація страв для талановитих та 
творчо обдарованих старшокласників не має бути 
вирішальною в харчуванні, як наприклад, у дитя-
чому садку, де дітей доводиться умовляти з’їсти 
якусь страву, маскувати її, вигадувати казки...» - 
пояснила Інеса Олександрівна.
  Справді, якщо подумати й «розкласти по по-
личках» всі аргументи, стає зрозуміло, що сенс 
участі в експерименті майже відсутній. По-перше, 
треба узгодити смаки всіх учнів і прирівняти до за-

тверджених вимог, які насамперед мають критерії 
безпеки й збалансованого харчування. А це досить 
важливо, адже працівники нашої їдальні разом із 
дієтологом та лікарем ретельно стежать за тим, аби 
раціон підходив усім. Тобто, наше меню - це такий 
ретельно вирахуваний спільний знаменник.
Також слід звернути увагу, що ми інтернатний заклад 
і у нас п’ятиразове харчування, а не тільки обід, як 
у більшості шкіл експерименту Клопотенка. І чи 

можливо взагалі ку-
харям по п’ять разів 
на день витрачати 
час на презентацію 
кожної страви? Гм, 
тоді треба най-
мати окремого 
працівника, а то й 
двох. Та й ми ж не в 
дитячому садочку, 
щоб кухарі подава-
ли огірки у вигляді 
крокодильчиків або 
викладали пюре 
у формі піраміди 
Хеопса з освітньою 
метою:) Врешті 
решт, якість страви 
не залежить від спо-
собу її презентації. 
А допомогти у цій 
справі кухарям ми 
не можемо - зно-
ву ж з огляду на 
правила безпеки 
харчування.

   Ще один фактор: у підлітковому віці підвищеною 
є чутливість до запахів, а також до зміни смакових 
вподобань. У запропонованому меню Клопотенка 
використовуються різноманітні спеції та добавки, 
які не всім подобаються. Суттєвим є також враху-
вання схильності підлітків до алергій. Тож проблема 
шкільного харчування стосується швидше навчаль-
них закладів звичайного типу, багатьом з яких, 
якщо вірити статистиці, до якості й збалансованості 
нашого, гімназійного, харчування, ще дуже й дуже 
далеко. Тож пундики та торти почекають удома і бу-
дуть здаватися ще смачнішими, а пасту болоньєзе 
варто спробувати в якомусь із сумських кафе - ще 
один гарний привід поспілкуватись з батьками.

Єлізавета Темченко
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Особливі умови, постійні обмеження, періодична «втеча» від вірусу на дистанційку або самоізоляцію, звісно, 
змінили життя в гімназії. Треба визнати: воно стало не таким насиченим і багатим на події, як раніше, начебто 
трохи вповільнилося. Але це не означає, що, крім навчання й карантинних обмежень, нічого не відбувається. Кон-
курси й змагання перейшли в інший формат, проводяться олімпіади й працює наукове товариство ««Інтелект», 
відповідно до розкладу проходять заняття гуртків. До Вашої уваги - кілька знакових подій першого семестру 
цього незвичного навчального року.

Попри карантинні обмеження 13 листопада 
в нашому закладі освіти пройшов перший етап 
загальногімназійного конкурсу «Гімназія має та-
лант» (мистецтво декламації), для участі у якому 
гімназисти заздалегідь надсилали відеозапис 
виразного читання вірша. Зважаючи на незвичний 
формат проведення,  у заході  взяли участь всі 
бажаючі: аж 21 учень! Ми вкотре переконалися, 
що до гімназії приходять надзвичайно талановиті 
діти. Кожен відеоролик був вартий уваги й журі 

Конкурс читців

Події семестру: головне - не зупинятися!

   Конкурс «Леді Гімназія» в нашому закладі - 
завжди цікава подія, і, за традицією, участь у 
ньому не лише особиста справа дівчат, а й усього 
класу. Звісно, цей конкурс набагато цікавіший в 
«живому», а не онлайн-форматі, але нові умови 
учасники сприйняли як нові можливості позмага-
тися й продемонструвати свої таланти.
   Конкурс краси і грації «Леді гімназії – 2020» 
тривав протягом останніх двох тижнів і, як завжди, 
викликав бурхливе обговорення у країні «СОГІ»!
У конкурсі взяли участь 12 гімназисток. Дехто 
вперше спробував свої сили в такому змаганні, 
інші вже мали досвід участі. Перший конкурс 
традиційно мав назву «Візитна картка», другий - 
«Етикет», в якому ведучий пропонував учасницям 
розв’язати задачки з етикету. На заключному етапі 
гімназистки показали свої кулінарні таланти, і не 
просто приготували смачну страву, а й представи-
ли її історію й країну, для якої вона є традиційною.
  За рішенням журі титул «Леді гімназії – 2020» 
отримала учениця 11-В класу  Анастасія Золота-
рьова, «Віце-леді» – учениця 10-А класу Руслана 
Крючок, а «Міледі» – одна з найменших учасниць 
учениця 8-А класу Валерія Плащова.
  А ось «Приз глядацьких симпатій» вибороли 
одразу дві конкурсантки: Олеся Гумен (9-А) та 
Катерина Куценко (10-Б). 
   Вітаємо усіх наших красунь! Адже кожна з них 
гідна звання справжньої леді!

У гімназії багато людей із цікавими іменами. Позаминулого року в редакції кебети перед ви-
ходом свіженького номера виникала проблема з… Лізами. Їх, авторів-журналістів, було аж чо-
тири. Але написання повного імені відрізнялися у всіх! Так, ми зібрали колекцію всіх варіантів: 
Єлизавета, Єлізавєта, Єлизавєта і Єлізавета. А ще в гімназії була Луїза Глумна – президент 
учнівського самоврядування…
На хорі також є дівчата зі схожими іменами, які часто 

плутають, наприклад, Адріана та Аріадна.
До речі, побутує думка, що людина з незвичайним ім’ям та-

кож є неординарною, оригінальною, цікавою. У нас в гімназії 
оригіналів вистачає: Тимур, Даяна, Аміна, Маріанна, Лю-
бов, Жанна, Феодосій. Останній поділився з нами історією 
свого імені: його батько - священик, тому вибрав ім’я, яке з 
грецької перекладається як «дар Божий» й назвав на честь 
одного з архієпископів. В проєкті «Живий музей» виявилось, 
що Феодосію дуже пасує одяг позаминулого сторіччя. Мож-
ливо, його ім’я теж відіграло роль? До речі, сестру Феодосія 
звати Варвара – і теж отримала таке ім’я не просто так! 
Новонароджена Варя мала таке довге в’юнке волосся, що 
батьки згадали популярну в ті часи фільм-казку «Варвара 
краса, довга коса». Звичні нам імена також нерідко мають 
історію, наприклад Максима з мого класу звати на честь 
головного героя фільму «Максим Перепелиця».

Називайте мене правильно! Інакше...

Серед учителів власницею незвичайного імені 
(точніше – по батькові) є Анжела Оурелянівна. 
Незвичайні імена в її родині зумовлені походжен-
ням із Західної України, де багато оригінальних 
імен. Наприклад, скороченим варіантом імені 
Марійка в Прикарпатті є Міка. Тато Оурелян про-
понував багато імен для того, щоб назвати свою 
доньку: Елеонора, Ельвіра, Еліна; та вирішили 
все ж зупинитися на відносно простому варіанті 
– Анжела.

Анжела Оурелянівна поділилася з нами 
цікавою історією про колегу, адже колись пра-
цювала з завучем на ім’я Леніна. Заступник 
директора дуже соромилася свого імені, тому 
представляла себе як Леону. І лише згодом 
розповіла колегам, що названа Леніною на честь 
Володимира Леніна.

Також цікава історія пов’язана з ім’ям батька 

нашої виховательки Тонкої Марії Гуріївни. Бабуся 
її була глибоко віруючою людиною, як і більшість 
на той час. Тому дітей своїх називала виключ-
но за церковним календарем. 28 листопада – 
вшановується пам’ять Святого Гурія, звідси й ім’я 
– Гурій, яке, до речі, походить з давньоєврейської 
й означає «левеня». Ще одна вихователька, Са-
гура Галина Федорівна, насправді – Ганна, але 
її так всі звикли називати Галиною, що, думаю, 
для багатьох це справжнє відкриття.

Так, кожне ім’я може приховувати якусь історію. 
А оригінальне важливо ще й правильно написати 
або вимовити. Інакше…

Отже, повернемося до різних написань. За 
законом не існує неправильних імен – як батьки 
забажали, так і мають написати в документах 
дитини. Проте через все частіші випадки, коли 
дитину називають Даніілом або Дінісом, Кірілом 

або Нікітою, мовознавці, такі, як, наприклад, 
Олександр Пономарів, пропонують законодавчо 
закріпити написання українських імен. Поясню-
ють це тим, що подібні варіації є русизмами. А що 
робити, коли ім’я іноземне, наприклад, Едвард 
або Едуард? Поки що правила незмінні: як за-
писали батьки, так і правильно.

Що відчуває кожен з нас, коли його ім’я непра-
вильно пишуть, вимовляють або перекручують? 
Роздратування («Боже, та скільки можна!?») або 
навіть злість. То як не помилитися? Відповідь 
одна: уточнити. Якщо ви не впевнені – запитайте. 
В цьому немає нічого складного чи ганебного. Це 
всього пару уточнюючих слів, які можуть зберегти 
гарний настрій вашому новому знайомому, до 
того ж, підкреслять вашу особливу уважність до 
його особи.

Чи бувало у вас таке, що при знайомстві з 
людиною, ви забуваєте її ім’я буквально через 
п’ять секунд? Впевнена, що так. Навіть, якщо вам 
вдалося хоча б приблизно запам’ятати цей набір 
літер, від кількості варіацій одного імені можна 
здуріти!  Особливо зараз дуже просто заплута-
тися в усіх цих Аріанах, Аріаднах, Аріаннах... У 
великої кількості людей є улюблена та небажана 
для них варіація власного імення. Через це бу-
вають ситуації, коли назвеш Машу Марусею, а 
вона потім казиться. Про такі моменти дізнатися 
можна лише під час спілкування.

Загалом, ім’я - особиста справа кожного. Що ж 
ми з вами маємо? Грань між «правильними» та 
«неправильними» іменами продовжить поступо-
во зникати. Це не добре і не погано, це просто 
так. І нам залишається лише тренувати пам’ять 
і бути уважними один до одного.

Юлія Дяченко

«Леді Гімназії» Вітаємо з перемогою
в IWIS!

було надзвичайно важко визначитись із пере-
можцями. Роботи деяких учнів - це справжні 
театралізовані постановки, в яких для створен-
ня образів задіяний складний реквізит, зйомки 
на природі, музичний супровід. Найцікавішими 
проєктами, які відмітило журі, стали «Монолог 
жінки» Жені Вінницької і уривок з «Гамлета» у 
виконанні Ярослава Лимана.

І ось – журі визначило переможців: І місце посіли 
Вінницька Є. (8-А), Маслянко В. (9-В), Лиман 
Я.(10-А), Макієвська А. (10-Б); ІІ місце – Василенко 
В., Шевич В. (9-А), Золотарьва А. (11-В); ІІІ місце: 
Зуєв І. (8-Б), Нетудихаткіна В. (9-Б), Швачич Д. 
(10-Г). Крім того, проводилося онлайн голосуван-
ня для дорослих та дітей. За його результатами 
лідером «Глядацьких симпатій» серед педагогів 
та батьків стала Іхільсон С. (8-Б), а діти обрали 
Кірієнка М. (11-Г).

Відео з роботами гімназистів можна переглянути 
на сторінці гімназії у мережі Фейсбук.

  Щороку учні-члени наукового товариства 
«Інтелект», яке продовжує активно працювати 
навіть в умовах протиепідемічних обмежень, от-
римують перемои в міжнародних конкурсах.
  Цього року перемогу та золоту медаль у 
Міжнародній виставці-конкурсі юних винахідників 
та інноваторів (International Warsaw Invention 
Show) здобула Темченко Єлізавєта, учениця 
11-В класу, слухачка Сумського територіального 

відділення МАН. Результат плідної праці Лізи 
та її наукового керівника Торяник Валентини 
Миколаївни, кандидата біологічних наук, доцента 
кафедри загальної біології та екології Сумського 
державного педагогічного університету імені 
А.С.Макаренка, був представлений на конкурсі у 
категорії екологія та охорона навколишнього сере-
довища. Одна з найбільших у Європі міжнародних 
подій - виставка-конкурс відбувся 19-21 жовтня 
2020 року у м. Варшава (Польща) на базі Вар-
шавського політехнічного інституту. У ньому взяли 
участь представники багатьох країн світу, серед 
яких Україна, Саудівська Аравія, Хорватія, Єгипет, 
Іран, Канада, Малайзія, Корея та Великобританія. 
Щиро вітаємо Єлізавєту з перемогою!



№ 1  (1) Середа, 10 Лютого 2010р. 5
№1 (41) четвер, 3 грудня 2020 року5 сторінка

За багато років, які існує гімназія в цьому 
чарівному куточку, виявляється, було багато 
цікавих зустрічей з… різноманітними твари-
нами. Щороку трапляється якась пригода, про 
яку, звісно, пишуть журналісти «КЕБЕТИ». В 
переліку інцидентів уже є кажан, який випав 
з вентиляції на уроці просто під ноги вчите-
лю, визволення ворон, голубів і галок, які іноді 
потрапляють до вентиляції гуртожитку, 
врятоване совеня, знайдена в садочку кладка 
черепахи… І ось зараз – рак!

   Але ж як хочеться зробити щось схоже, щось 
такого ж грандіозного рівня! Тим більше, що в 
арсеналі краєзнавчого гуртка з’явились нові ко-
стюми, зокрема, ті, які відповідають кінцю ХІХ 
- початку ХХ століття.
   Отже, що робити нашим чудовим екскурсово-
дам, якщо немає ніякої можливості проявити себе 
і розповісти про історію нашого міста? Але знайде-
но вихід і з цієї, здавалося б, безвихідної ситуації. 
Ідея полягала у тому, аби «оживити» один із 

Рак-утікач

Легал і з ац і я  Барс і ка

   Здається, що Барсік тут з самого початку, 
принаймні, з тих часів, коли гімназія переїхала 
на Веретенівку, тобто з 2009 року. Але проведене 
нами розслідування показало, що з’явився він 
взимку 2011-2012 року. В архіві редакції є відео, 
де зовсім юний Барсік стоїть на своєму звично-
му місці: на півдорозі між навчальним корпусом 
і їдальнею. Отже, йому близько 10-11 років – як 
для собаки, вже солідний вік.
   Дізнались ми також, що Барсіком він став не одра-
зу. Першим іменем його «нагородили» десятиклас-
ники, які, очевидно, добре підготувались до уроку 
історії: приблудний песик став Фрідріхом. А ще його 
називали Пончиком, Шариком, Тузиком, Пиріжком… 
Він відгукувався на все, але врешті остаточно став 
Барсіком – особливо після передвиборчої кампанії 
президента гімназійного самоврядування Михай-
ла Мельника, який використав образ песика для 
«партійної» символіки. Саме того року стараннями 
Міші і його уряду з’явилась добротна будка для 
гімназійного гавчика. Крім того, фото з портретом 
Барсіка допомогло журналістам виграти один із 
всеукраїнських конкурсів соціальної реклами «Вось-
ма барва»! До речі, саме перше фото, де юний 
Барсік на зеленій травичці допомагає готуватися 
до ЗНО, і стало переможним.
   Барсік насолоджується життям і сумлінно 
виконує обов’язки. До них входить: супровід 
гімназистів і вчителів до зупинки; створення по-

Із давніх-давен, з незапам’ятних часів живе у нас в гімназії пес на ім’я Барсік… Це 
ми розповідаємо для тих читачів, які ще не були в закладі або жне знають про на-
шого «історичного» песика, бо ж Барсіка відомий абсолютно всім членам великої та 
дружньої гімназійної родини. Він є невід’ємною частиною, неофіційним символом і 
охоронцем, загальним улюбленцем і «столовським» годованцем.
зитивного настрою й домашньої атмосфери на 
подвір’ї гімназії; чергування біля їдальні й дотри-
мання режиму; відвідування урочистих лінійок; 
дружба з усіма приблудними котами; обнімашки 
з усіма бажаючими; розгін білок по ялинках. За це 
він має купу смаколиків в необмеженій кількості, 
чухання черевця й за вушками, спілкування й 
прихисток. А що для справжнього собачого щастя 
треба? Барсік вірний пес, він кожного дня стоїть 
біля воріт або біжить до зупинки та проводжає 
до школи. Варто зазначити, що Барсік такий 
привітний не лише до працівників закладу, а й до 
всіх оточуючих. Місцеві вже добре знають Барсіка, 
тож до нього всі добре ставляться.
І все було б добре, якби одна з перевірок не звер-
нула увагу на песика немаленьких габаритів, з 
яким гімназисти обнімались, як з рідним. Звісно, 
правила у нас суворі, тож собака, тим більше ву-
лична, у них аж ніяк не вписується. Що робити? 
Відправити Барсіка до притулку?
    Ось тут гімназійна спільнота минулого року друж-
но сказала «НІЗАЩО!» Врешті, повинен же бути 
якийсь вихід! Дійсно, таке дружнє співіснування 
з домашніми тваринами не є чимось незвичай-
ним або забороненим. Відомо ж, що існують 
собаки-«психотерапевти» в дитячих лікарнях, 
будинках для літніх людей і навіть в бібліотеках. 
Навіть термін такий існує – каністерапія, що 
означає метод позитивного психосоціального і 
фізіореабілітаційного впливу на людей, які цього 
потребують, через спеціально керованих і навче-
них собак. І вихід із ситуації виявився логічним 
– «легалізувати» Барсіка, тобто оформити йому 
документи й провести повне медичне обстеження 
й обробку, в т.ч. зробити всі щеплення.
   Суму, необхідна для цього, зібрали швидко – за 
3 дні (600 грн). Частину грошей витратили на корм 
та пігулки, які приписала лікар-ветеринар.
   До речі, про ветеринара: Барсік з лікарем не 
одразу знайшли спільну мову. Жінка намагалася 

відвезти Барсіка до лікарні, але він теж таланови-
тий і творчо обдарований пес, недарма ж 9 років 
у гімназії. Рівно за 20 хвилин до приїзду лікаря, 
Барсік зник, його всюди шукали, але так і не 
змогли знайти. Одразу ж після від’їзду лікаря пес 
прийшов, і, наче нічого не трапилося, заступив на 
чергування біля їдальні. Спроба №2 теж не вда-
лася, хоча наївні (з погляду Барсіка) люди  навіть 
привели з собою симпатичну «лабрадорочку», 
аби він зацікавився й підійшов ближче. Та Барсік 
не ликом шитий, тому цей хитрий хід розгадав 
одразу і лише дивився здалеку. Як виявилося, 
Барсіка досить складно вмовити, щоб відвезти 
до лікарні. Але це таки вдалося! На щастя, до-
кументи для Барсіка вже зробили, і він може 
вільно й, головне, на законних правах, проживати 
на території гімназії. Тепер його можна вважати 
повправним працівником. Цікаво, на якій посаді?

Поліна Шапаренко

«До Чехова на гостину»
Саме такою є робоча назва 

проєкту, який став одним з 
відгалуджень «Костюмованої 
екскурсії «Ми вам розкажемо про 
Суми». Ці прекрасні фото - пер-
ша спроба, яка потрібна для 
того, аби фотограф зрозумів 
особливості локації, задумку на-
ших краєзнавців, яка, як завжди, 
відзначається креативністю і 
космічними масштабами. Тож ідея 
нового проєкту виникла, як то 
кажуть, не від гарного життя. По-
маранчева зона, карантинні обме-
ження й заборона на масові заходи 
звели нанівець усі наші зусилля зі 
створення костюмів і підготовки 
до екскурсії, адже «працювати» 
учням доводиться хоч і на вули-
цях міста, але виступають вони 
перед великою кількістю людей.

сумських музеїв. Порадившись, учні вибрали 
будинок-музей А.П.Чехова, розташований в Су-
мах на Луці. Тут письменник відпочивав разом із 
родиною, а мальовничі краєвиди надихнули його 
на написання геніальних творів. Позаминулого 
року гімназисти відвідали будинок-музей і були 
вражені його атмосферою і тим, як збережений 
інтер’єр епохи: здавалось, що письменник тільки 
що вийшов прогулятись над Пслом .
   Ідея проєкту «Живий музей. На гостину до Чехо-
ва» полягає у створенні календаря у стилі ретро. 
Тобто це буде зйомка в костюмах початку ХХ ст. 
Але, крім фотосесії, гімназистам потрібно попра-
цювати й над відео: на кожній сторінці календаря 
буде прикріплений QR-код, з допомогою якого 
читач може прослухати коротку відеорозповідь 
про один з експонатів музею.
Перший виїзд на зйомку відбувся 7 жовтня. Фото-
граф – наш випускник, Олег Шевченко. Це була 
пробна фотосесія., і загалом виходять круті ка-
дри. Ти на якийсь час дійсно поринаєш в ті часи 

й відчуваєш атмосферу епохи. Але для того, аби 
передати це відчуття, учасники проєкту вивча-
ють творчість Антона Павловича Чехова, історію 
експонатів, моду й етикет тих часів. Зацікавились 
і представники музею, адже це важливо для 
його популяризації, а найголовніше - знайшовся 
інвестор, готовий фінансувати друк календаря.
Поділюся секретом: я теж у цьому проекті, тож 
буду ділитися таємницями закадрового життя, 
почуттями учасників і їхніми переживаннями. 

Катерина Кривошеєва

А було це так. Раннім ранком, як звичайно, охо-
ронець Анатолій Анатолійович  міряв температуру 
гімназистам у альтанці. Раптом погляд охоронця 
вихопив на асфальті якусь рухливу темну пляму. 
Та ні, не може бути, - мабуть, подумав охоронець. 
Уявіть собі: по асфальту, в напрямку навчального 
корпусу, жваво перебираючи ніжками, повз… рак!

От скажіть, що може подумати нормальна, серйоз-
на й відповідальна людина? Правильно: такого не 
може бути! Раки живуть в річках і озерах, а не розгу-
люють зранку по тротуарах навчальних закладів. Ну, 
припустимо, поряд озеро. Але воно досить далеко 
для його слабеньких ніжок, та й повз рак з іншого боку.

Але ж повірити в сухопутних раків – те ж саме, 
що повірити в інопланетян. Тож треба було доко-
патися до істини. Виявилося, рак втік з акваріума, 
який поставив у своєму підсобному приміщенні наш 
двірник, Олександр Григорович. Іноді, коли є час, він 
рибалить на веретенівському озері, а свою «здо-
бич» на час роботи в гімназії тимчасово «поселяє» 
в акваріум. Рак і досі там живе (але це не точно:)

Ось так закінчилась історія спраглого до свободи 
ракоподібного, який мандрував у пошуках природ-
ного середовища існування. Власне, дивуватися 
таким зустрічам не варто: гімназія розташована в 
такому прекрасному куточку природи, що цікавого 
навколо може трапитись багато.

Євгенія Вінницька
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Даша Кірєєва тільки-тільки вступила до нашої 

гімназії і навчається в 9-А класі. Народилася вона 
в Білопіллі й дуже любить свою малу батьківщину. 
- Я постійно була учасницею мало не кожного кон-

церту або відкритого уроку в нашій школі, - розповідає 
вона з посмішкою.

Крім уміння писати вірші, Даша має гарний голос, 
віртуозно грає на фортепіано й кларнеті. Її викладач якось 
зауважив, що вона чи не єдина дівчина в Сумській області, 
яка опанувала цей інструмент.

 Даша восьмий рік навчаться грі на фортепіано, обожнює 
співати й слухати попмузику.

  Ідея першого вірша виникла у Дар’ї на уроці української 
мови. Класична ситуація: вчителька загадала написати 
мінітвір про осінь. Серед кількох озвучених учителем 
варіантів і роздумів про те, як почати твір, Даша почула 
речення: «Як гарно восени в саду...». Вона швиденько зро-
била помітку в зошиті.

- Так часто буває. Сидиш собі, слухаєш музику чи читаєш книжку, й раптом на думку 
спадають римовані рядки майбутніх віршів. Українська мова має так багато гарних 
слів… - зауважила Даша.

До речі, дівчинка пише не тільки вірші, а й власні мелодії для фортепіано. А ще в неї є 
мрія: написати саундтрек до мультфільму! Віршів поки що у Дар’ї небагато, але вони 
такі атмосферні, що радимо їх прочитати.

Варвара Крижановська
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  Так, я просто слухала стару музику, за якою, 
виявляється, стоїть ось така романтична історія 
двох закоханих, які пережили всі незгоди, бо 
не могли жити один без одного. Кохання до 
останнього чи тортури? «Я не можу без тебе 
жити»,- говорили вони один одному. І я вперше 
замислилась над цією фразою: що насправді 
вона означає? Безмежне кохання? Так, част-
ково. Фільми, пісні, книжки переконують нас, 
що так кажуть, коли дуже когось кохають, як 
підтвердження, що ти в мене єдиний чи єдина 
раз і назавжди. Але насправді все не так про-
сто. Якщо вдуматись, а чи не виглядає це як… 
справжній шантаж?
  Звісно, ситуація не завжди така гостра, як у 
Сінатри з Авою Гарднер, але в деяких випадках, 
при невзаємному і такому болючому коханні, ці 
слова глибоко ранять серце і, мов тягар, запа-
дають у душу. В ці моменти ти відчуваєш себе 
винним за свої власні почуття, а точніше, їх 
відсутність, боїшся сказати слова, що травмують 
людину, бо ж вона «не зможе без тебе жити». 
Хіба ж це не шантаж?
   А якщо кохання взаємне? Кохання з першого 
погляду. Справжнє і до смерті. Хіба не про це 
мріє кожна дівчина? Але так буває лише тоді, 
коли люди схожі у всьому, захоплюються одним 
і один з одним діляться дитячими спогадами, 
душевними травмами і мріями. «Ти – моя поло-
винка», «Я не можу без тебе» - схоже на болісну 
залежність. Мені здається, це йде від дитячих 
вередувань, знаєте ,коли в магазині малята 
влаштовують істерику, бо не можуть жити без 
вподобаної ясскравої іграшки.
  Ава Гарднер і Френк Сінатра були дорослими 
людьми. Вони кохали одне одного, але були та-
кими різними, що НЕ ЗМОГЛИ жити разом. Тому 
зберегли своє особливе й неповторне кохання на 
все життя, але жили з людьми, яких теж любили 
й поважали. Не менше й не більше – інакше. 
Мені здається, краще кохати того з ким ти можеш 
жити, ніж того, без кого не можеш.
  А як вважаєте Ви? Увімкніть стару музику, 
помрійте, поміркуйте й спробуйте відповісти на 
це питання…

Наташа Гоженко

Витвори творців творів

  - У мене є знайома, яка всім каже, що переїде 
за кордон, тому ми з нею часто дескотуємо.
  - Його відправили в мальовничі края, які на-
зиваються «тайга».
  - Українцям варто вдосконалити свою 
національність.
  - Шевченко писав про вербу і калину із темної 
камери в’язниці.
  - Знайшовши всі інгредієнти у своєї сестри, 
Тетяна приготувала її.
  - Чи мучає патріотизм людину за межами 
своєї країни?
  - Перед виїздом до Канади головний герой 
показує свій великий печаль за Україною.
  - Тарас Шевченко був прекрасним мужчинкою.
  - Він заснував фонд, який фінансував життя 
радісних тварин і рослин у зоопарках.
  - Бути патріотом може будь-яка живуча лю-
дина.
  - Завершити хочу словами Тараса Шевченка: 
“Кохайтеся чорноброво!”.
  - Як голосить українське прислів’я...
  - Були часи, коли Шевченко, Франко, Ви-
шенський писали десь у хлівах, на дереві з 
ліхтариком...
  - Не сидять на заїждженому зайорзаному місці
  - Великі люди – наша влада, але там все за-
пущено.
  - Пишучи твір, я хотів зробити кінець до-
стойним.
  - Як би високо ти не літав, не забувай, з ким 
ти повзав.
  - Любіть країну там, де вас вирощували 
батьки.
  -  Бо хіба людину, яка проживає в гаражі, можна 
назвати автомобілем.
  - Що мені не подобається… Перше – рівень 
життя. Друге – государь держави.
  - Патріотка - це людина, яка дотримується 
правил дорожнього руху.
  - Патріот завжди буде їсти національну 
кухню: борщ, вареники, цибулю.Бо йому це 
подобаєтся і він цим пишаєця…
  - Патріотизм – це кохання до своєї влади…
  - Мені подобається моя батьківщина з 
кліматом.
  - Ви пам’ятаєте, як Шевченко сумував за 
Україною, як його заарештували? А я от 
пам’ятаю…

ОСІНЬ У САДУ

Осінній сад заворожив мене,
Тремтінням листя різнокольоровим.
Гніздо лелек, самотнє і сумне,
Видніється над обрієм медовим.

За солов’їним співом світлий сум,
В зозулі  не  спитаєш – «Скільки 

жити?»
В сухому листі вітру білий шум,
І далі буде дощ печально лити…

Берізка по листочку відпуска,
А клен свій плащ уже під ноги кинув.
Як їх лякає голизна жаска,
Як швидко час зеленолітній сплинув!

Дар’я Кірєєва

«Ти частинка мене. Ти - гли-
боко в моєму серці. Так гли-
боко, що ти дійсно стала 
частиною мене », - оксами-
тово співав Френк Сінатра 
для Ави Гарднер, найкращої 
жінки в його житті. Вона 
дивилася на нього зеленими 
очима. Френк почав з того, 

В Україні нараховується 
понад 40 000 бібліотек. 
Маленькі й з величезними 
зібраннями томів, розміщені 
у сільських школах чи бага-
топоверхових будівлях, із 
солідним віком і такі, що 
відкрилися нещодавно, – 
всі вони цінні, бо навіть 
одним своїм існуванням, 
лишень синіми табличками 

В с е у к р а ї н с ь к и й  д е н ь  б і б л і о т е к 
відзначається в Україні щорічно 30 ве-
ресня вже понад п’ятнадцять років і є 
професійним святом працівників бібліотек. 
Це професійне свято за календарем зовсім 
недалеко від Дня вчителя,  який завжди 
відзначається у нас в гімназії дуже цікаво. 
А що ж із «бібліотечним» днем? Власне, 
різноманітні заходи тут відбуваються 
протягом усього року, а до 30 вересня - їх 
особливо багато.

Бібліотека:
рік почався з екскурсій

на вході постійно нагадують, що ще залиши-
лися місця, де книга є доступною.

Як і кожного року, гімназійна бібліотека 
влаштовує вересневі екскурсії куточком знань. 
Наш бібліотекар Ніна Миколаївна зробила 
чудову виставку для гімназійних прихильників 
спорту до Дня олімпійських ігор. Восьмиклас-
ники відвідали захід, де дізналися про відомих 
людей, чудові книги та влаштували невелич-
кий інтелектуальний конкурс. Учні отримали 
незабутні враження та емоції, зрозуміли, що 
бібліотека – затишний осередок, де завжди 
знайдеться цікава книжка для кожного з них.

До Дня бібліотек також проведено чимало 
заходів. Щоб гімназисти, які залишились 
на вихідних в гуртожитку, не нудьгували, 
відбулася цікава інтелектуальну гра, яка так і 
називалась: «Наша гра». Участь у ній взяли як 
учні восьмих, так і одинадцятих класів: по одній 
команді від кожного класу. Ще одна екскурсія 
запам’яталась дев’ятикласникам: розповіді 
про цікаві книги та відомих письменників, ви-
ставка де вони могли побачити ще більше книг, 
які любителям літератури варто прочитати. 
Сподіваємося, що День бібліотек – свято не 
лише для бібліотечних працівників, але й для 
усіх читачів.

Крістіна Орлова

що запропонував Аві дружити: разом ходити 
на бокс, готувати італійські страви, ганяти 
на кабріолеті й стріляти в повітря з револь-
вера під нічним небом. Всього через тиждень 
Ава розтала під впливом його чарівних очей. 
Кожна дівчина мріяла про таку історію кохан-
ня. Ніхто б не повірив, що кілька годин тому 
Френк хапався за рушницю з криком: «Уб’ю!», 
А Ава жбурляла в вікно обручку, і що вони 
починали сваритися відразу ж після бурхли-
вого примирення.  І так було все їхнє життя: 
«разом тісно, нарізно нудно». Їх тягнуло один 
до одного, і відразу ж відштовхувало. Поруч 
з нею завжди хтось  був, поряд з ним теж, 
але любили вони тільки один одного. Коли 
в 1990 році Ава померла у віці 68 років, дочка 
Сінатри знайшла його на підлозі: він ридав  і 
не міг вимовити ні  слова. Йому залишалося 
ще вісім років. У труну співака, як він і просив, 
поклали пляшку віскі, а на надгробному камені 
написали, як він і просив: «Краще попереду»…

КВІТКА ВЕСНИ

Весна прилетіла
На крилах кохання, 
Сонцем зіграла
Наші бажання. 
Любов’ю своєю
Сніг розтопила, 
На вітах вишневий
Цвіт розпустила.
Квітами, травами
Луг прикрашає, 
барвами пташок 
Додому вертає.
Красу незрівнянну
Навколо чарує,
Квітку весняну 
Тобі подарує.

« Н е  г о в о р и  м е н і 
с л о в а  « л ю б л ю » , 
к о л и  м о я  д у ш а 

п у с т а » . . .

На нашій мистецькій сторінці - нові витвори 
у найпопулярнішій рубриці мовних перлів, які 
трапляються в учнівських творах ЗНО.

Для створення затишної різдвяної ат-
мосфери до традиційного прикрашання 
кімнати додайте приглушене світло, аро-
мат кави й мандаринок, наберіть в пошуку 
«Sinatra» і назви ось цих хітів.

My Way
Moon River
Strangers in the Night
Let It Snow!
Fly Me to the Moon
New York, New York
Something stupid
Moonlighte in Vermont
Autumn in New York
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Найпопулярніші ліки від сонливості 

Спорт - за будь-яких умов
Спортивне життя в гімназії завжди було бурхливим. 

Хоча карантин і перешкодив багатьом планам, але це 
не означає, що спортивна активність зовсім відсутня.

Зранку, щоб збадьоритися, в обід, тому що нема часу поїсти та ввечері, бо ще купа роботи, 
а спати вже хочеться. І я вже не кажу про перерву від роботи, чи занять, або ж просто по 
дорозі побачили апарат чи кафешку. І як наслідок - ожиріння, погіршення роботи шлунку й 
недосипання. Із часом так і на зомбі перетворитися можна... Люди так звикли до кави, що, 
здається, вилікуватися від залежності може допомогти тільки диво.

Поверх за поверхом

Цікаво про каву

Гуртожиток за часів пандемії... 
Хотілося б сказати щось особли-
ве. Але, в принципі, наше життя 
змінилось не дуже. Звісно, з’явились 
нові правила: не можна сидіти 
весь вечір за чаюванням у сусідній 
кімнаті, тинятися по поверхах, осо-

Кавового апарата у нас в гімназії немає, але 
чайники на першому поверсі дружно шикуються у 
чергу до розеток. Цікаво, що на 1 поверсі більш по-
пулярний чай, на 3 – кава. Чи не тому, що вступає 
в силу чинник ЗНО/ДПА й більшої кількості уроків?  
Звісно, як тут утриматися від ковточка ароматного 
напою, що додає бадьорості, а потім очікувати при-
пливу енергії, яка підбавить сил на вивчення ще 
декількох конспектів чи параграфів. А чи  бувало 

Заняття фізкультурою і спортом в гімназії ніколи не про-
ходять формально. Навіть тоді, коли учні перебували на 
дистанційному навчанні, уроки фізкультури проводились. 
Так, треба було звітувати про те, як ми дотримуємось 
здорового й активного способу життя! Якщо говорити про 
той період, коли учні знаходяться в гімназії - то, звісно, 
спортивне життя не завмирає, ніякого локдауну, адже це, 
насамперед, профілактика захворювань.

у вас таке, що від кави, навпаки, 
ще більше хочеться спати? Ой… 
Але ж очікувався зовсім інший 
ефект. Спробуємо розібратися?

Виявляється, справа в тому, 
що зерно кави складається 
з зовнішньої оболонки, яка 
містить кофеїн, та внутрішньої, 
у якій є теобромін. У меленій 
каві є обидві речовини, а ось 
для виробництва розчинної 
використовується  т ільки 
внутрішня частина зерна. До 
чого ж тут хімія? А ось до чого. 
Саме кофеїн дає швидкий 
ефект бадьорості: звужує суди-
ни, підвищує тиск, пришвидшує 
обмін речовин і серцебиття. 
Такий приплив енергії триває 
близько 20 хвилин. Кофеїн 
– алкалоїд швидкої дії, і вже 
після нього вступає в силу 
«повільніший» теобромін. Він 
діє близько 1 години і має зво-
ротний ефект: розширює су-

У рамках олімпійського тижня була проведена ранкова 
загально гімназійна руханка для підтримки фізичного ста-
ну учнів. Тренер зі спортивного орієнтування Валентина 
Олександрівна Колтакова провела олімпійський урок. 
Варто також зауважити, що, незважаючи на погоду, за-
няття гуртка зі спортивного орієнтування відбуваються у 
відповідності до розкладу. Якщо у вас є бажання займатися 
спортом на свіжому повітрі, то вас чекають після шостого 
уроку у середу чи п’ятницю.

В приміщенні бібліотеки пройшов цікавий бібліотечний 
урок на тему «Ігри, що змінили світ». Не забували і про 
самі ігри. Для хлопців проведено змагання з волейболу. Як 
повідомив учитель фізкультури Плужник Віктор Вікторович, 
перше місце посіла команда 11-Г, друге – збірна 10-х 
класів, а третє – команда 11-Б.Його колега Алла Валеріївна 
розповіла, що аналогічне змагання було проведене і для 
дівчат. На відміну від хлопців, вони створювали команди 
не по класах, а за дружніми вподобаннями. Перше місце 
зайняла команда Дарини Петренко, друге – команда Ру-
занни Цвик, а третє – Надії Селюніної. Вітаємо переможців, 
а іншим бажаємо успіху у подальших змаганнях!

Взагалі, аеробні вправи є дуже важливими, особливо 
у наш час пандемії і ризику захворіти на коронавірус. 
На жаль, погода  перешкоджає грі у волейбол, баскет-
бол, футбол чи грі у «доганялки», але невелика про-
гулянка на свіжому повітрі чи прибирання з регулярним 
провітрюванням у кімнаті не завадить і лише додасть 
здоров’я. На жаль, гімназисти стали набагато менше гу-
ляти, що, звісно, знижує імунний захист організму. Тож, 
якщо немає бажання поїхати додому тижнів на два й потім 
доганяти пропущене, варто взяти за правило прогулянку 
по гімназійному садочку. Це теж особливий спорт, який, 
наприклад, можна поєднати з вивченням віршів.

Роман Крячок

бливо без маски й без цілі, створювати натовп у кімнаті 
самопідготовки - наприклад, дивитись фільми або 
організовувати посиденьки з гітарою. Треба вдягати 
маски в коридорі, а до сусідів зазирати ненадовго і в 
справах. Але в усьому іншому - все так, як було раніше. 
І міні-кінотеатр у кімнаті самопідготовки працює.

Черги в душ не зникли, не зважаючи на встановлений 
у тривалих перемовинах час. Переговори через двері 
на тему «Вилазь, моя черга!» і «Хто там застряв? Ти з 
якої кімнати? Виходь!» посилюються акустикою кори-
дора і на звуки дискусії , наче супергерой, з’являється 
староста поверху. Зазвичай це спрацьовує - староста 
у нас особа впливова, бо її обирає громадськість.

Але не душем єдиним живе гуртожиток. Список 
заборонених продуктів не змінився, але діставати 
їх стало набагато важче, тому, що набіги на 
місцеві магазини стали рідшими внаслідок того 
ж карантину. Тому лишається просити сумських 
однокласників або жалісливо вмовляти батьків 
і родичів, щоб привезли хоча би щось пожувати 
бідним охлялим від п’ятиразового повноцінного 
харчування гімназистам. Таке враження, що 
гімназисти потрапили в залежність від штучного 
інтелекту, яким, очевидно, наділені електрочай-
ники. Чайники правлять гуртожитком!

Дівчата, які живуть на першому поверсі, ніяк не 
можуть розгадати загадку: що відбувається на 
другому поверсі після настання «часу Х» - тобто 
відбою. Саме тоді починається тупотіння, совання 
меблів, голосне гигикання, стукіт у двері... Якби 
хтось жив у підвалі, може, він би теж скаржився 
на дівчат, а так - лише вони мають привілей скар-
житись на шум. А в цілому в нашому маленькому 
мурашнику все, як завжди: вікна вже прикраша-
ють новорічні сніжинки й гірлянди, а ззовні, на 
підвіконнях, сохнуть кросівки, очікуючи, мабуть, 
гарних подарунків від Святого Миколая...

Крістіна Орлова (з активною участю 
всієї редакції «КЕБЕТИ»)

дини й знижує тиск. Тому нам… хочеться спати. 
Так, коли ми заварюємо розчинну каву, потрібно 
пам’ятати, що кофеїну у ній майже немає. Отже, в 
якості енергетика вона аж ніяк не підходить. До речі, 
якщо хвилин через 20 після «кавування» випити пів 
чашки холодної води, то ефекту теоброміну можна 
майже повністю уникнути. Тому часто за кордоном 
у кав’ярнях до кави подають склянку з водою.

Допустима добова норма кави – не більше 3 
чашок. У межах норми з міцним здоров’ям можна 
випити до 5-6 чашок. Але краще своїм здоров’ям 
так не ризикувати. Важливим є ще й час прийому 
кави. До сну її потрібно пити мінімум за 6 годин, а 

в ідеалі – і за всі 12. Озбройтеся звичкою – не пити 
багато міцної кави після обіду! Потрібно розуміти, 
що не діє правило «Чим більше, тим краще», і 
згодом здоров’я дасть про це знати у найбільш 
непідходящий момент. Печінка, наприклад, вис-
ловить своє обурення через регулярні кольки в 
правому боці, адже на неї лягає додаткове наван-
таження у нейтралізації токсинів. Підвищений тиск 
від великих і частих доз кави погіршить прохідність 

судин і надмірно посилить 
роботу серця. А це стане для 
нього додатковим наванта-
женням. І уявіть, що весь цей 
«букет», підсилений стресом, 
вискочить на контрольній або 
під час проходження ЗНО. Ви 
навіть незчуєтесь, як все це на-
копичиться, адже підступний 
кофеїн блокує рецепто-
ри, що розпізнають утому! 
Саме з цієї причини організм 
повноцінно не відпочиває, 
тому відбувається накопичен-
ня енергетичного виснаження. 
У людини уповільнюються всі 
відчуття і швидкість мислення.

Якщо ж постійно доучува-
ти уроки «на каві», можна, 
врешті, отримати серйоз-
ний невроз, розлади шлунку, 
тремтіння рук, сонливість 
або проблеми з засинанням. 
А рівень знань і мотивацію 
до навчання це аж ніяк не 

покращить. То що ж, взагалі відмовитись? Аж 
ніяк! Аби кава приносила користь та залишалася 
елементом здорового раціону, її слід споживати 
помірно та керуватися відчуттями свого організму. 
Якщо каву пити заради задоволення, в адекватних 
дозах, а не для стимуляції мозку, то вона корисна. 
Пам’ятаєте вислів: «Все є отрутою і все є ліками 
– в залежності від дози»? Ось і з кавою так. Вона 
містить не тільки кофеїн, а й низку поліфенольних 
сполук та ефірних олій. Саме фенольні сполуки 
передусім зумовлюють корисний вплив кави на 
здоров’я: вони діють як антиоксиданти.

Наташа Гоженко

        Ось так, як на фото, цвіте кавовий кущ. 
Подивитись, як виглядає «жива» кава, ви 
можете у нас в редакції. Щоправда, кущик ще 
маленький, але росте дуже швидко!
      Оноре  де Бальзак - відомий француз був 
дуже залежним від кави. За добу письменник 
міг випивати до п’ятдесяти чашок цього 
напою. Коли прозаїку набридло постійно 
заварювати каву, він почав їсти її зернята.
    Історія кави сягає далеких часів і країн. 
Існує легенда, що пастух побачивши, як кози, 
з’їли плодів з цього дерева стали набагато 
жвавіші та не хотіли спати, розповів про 
це ченцю, а той в свою чергу вирішив спро-
бувати, щоб не засипати під час довготри-
валих молитов. Та спочатку кавові плоди 
вживали у сирому вигляді, переважно для 
підбадьорювання у далеких походах їх вико-
ристовували торговці, які йшли у караванах.
      Кава по-віденські (тобто з цукром і верш-
ками) в Європі з’явилася в 1860-х роках, коли 
галичанину Юрію Францу Кульчицькому за 
розгром турків під час облоги нагороди-
ли 300 мішками кави. Розмірковуючи як їх 
реалізувати він вирішив відкрити кав’ярню, 
але гірка кава була людям не до смаку. Куль-
чицький не розгубився і почав додавати у 
напій мед, цукор і вершки.
      Рецепт кави з книги 1844 року: «Столову 
ложку порошку в півлітра окропу, кип’ятити 
20-25 хвилин. Залишити настоятися 4-5 
хвилин. Додайте рибну шкірку, шматочок 
риб’ячого жиру або половину яйця».
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гривень плюс 22 гривні за транс-
портування.

- Я нещодавно на шкільних зма-
ганнях пробіг 2 кілометри за одну 
хвилину!

- Брешеш! Це ж краще за світовий 
рекорд!

- Так. Але я знаю короткий шлях.

- Бублик, бублик! - кричали діти, не 
підозрюючи, що Колобок смертель-
но поранений...

   У сім’ї гримерів незрозуміло, б’ють 
батьки дітей чи відпрацьовують 
професійні навички.

Бабуся домовилась з онуком: 
якшо він з’їсть 15 пельменей, то 
вона сама поприбирає в квартирі. 
Якщо не зможе - прибиратиме онук. 
І зварила 14 пельменей...

Є анекдоти, які однаково лю-
блять і дорослі, і діти. Щоправда, 
дорослі вважають, що їх не можна 
розповідати при дітях, а діти - при 
дорослих.

– Відгадай загадку: Дзижчить, 

Ре
по

рта
ж

Жарти з-під партиБабуся попросила купити їй лок-
даун, бо почула по ТБ, що локдаун 

- кращий засіб проти коронавірусу.

Щоб було не так нудно вари-
ти суп, спробуйте зображувати 

злодійський регіт щоразу, як додаєте 
в каструлю якийсь інгредієнт.

Промовлена в маршрутці фра-
за «Скажу тобі по секрету…» 
одразу ж припиняє всі розмови 

пасажирів.

- Мамо, я вже не найгірший 
учень в класі!

- Молодець, синку. Ти став краще 
вчитися?

- Ні, до нас прийшов хлопець, який 
учиться гірше, ніж я.

Напис на упаковці активованого 
вугілля: «Це вугілля неактивова-

не. Щоб його активувати, відправте 
смс на номер...»

Учитель географії запитує:
- Чм знаєш ти, Миколко, що-

небудь про Панамський канал?
- Ні, - відповідає той. - На нашому 

телевізорі такого каналу немає.

З Нового року долар буде по 8 

Вирушили. Нічого незвичайного. Дійшли до зупинки 15-ї маршрутки. Що далі? Ну… дерева. Старий 
сад. Стадіон… Але виявилось, це – лише на перший погляд. Просто треба знати, на що дивитись 
і що помічати навколо.

Екскурсію для учнів 10-Г класу проводила керівник гуртка «Юний краєзнавець» Ганна Євгенівна 
Шевченко. Розповідь почалася під старезними столітніми кленами. Виявляється, Веретенівський 
парк-пам’ятка садово-паркового мистецтва висаджений ще в 1904 році. Він складається з двох ча-
стин – саду і паркової ландшафтної зони. Організував закладення саду вчитель земського училища 
Федір Котуков, він разом із учнями й посадив ці яблуні.

Яблучок цього року на них майже немає. А ось груша-дичка щороку радує врожаєм. Більшість із нас, 
до речі, не знали, що дикі груші дуже смачні, хоч на вигляд наче гнилі, тому й називаються гниличками. 

Саме це ми почули від кількох гімназистів, коли збирались на екскурсію біля навчального корпусу. Якщо чесно, у більшості з нас 
дійсно виникло питання: «Справді, що тут дивитися? Яка може бути екскурсія? Парк як парк». Але вголос ніхто не заперечував, 
адже з’явився привід погуляти на свіжому повітрі за межами гімназії.

але справу знає. – Бджола? – Ні-і, 
безпілотник!

– Зараз ми будемо тестувати вас 
на предмет IQ. – А що це таке? – 
Тест закінчено.

– Учора довго намагалася поясни-
ти бабусі, що працюю програмістом 
– Вдалось? – Коротше, зійшлися на 
тому, що ремонтую телевізори та 
розводжу мишей.

– Купила ковбасу. Склад: соя, 
емульгатори, барвники. Читаю 
склад мила: мед, лактоза, масло 
пелюстків троянд. Висновок: краще 
їсти мило

– Капітан! Айсберг по курсу кора-
бля! – Айсберг? По курсу корабля? 
Щось дорого.

– Синку, а ти уроки зробив? – Так 
мамо. – А коли ж ти встиг? – Під час 
рекламних пауз.

Тренер заспокоює переможеного 
боксера: – Але в третьому раунді 
ти свого супротивника здорово на-
лякав. – Чим це? – А йому здалося, 
що він тебе вбив.
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Зупинка під грушею теж була цікавою: ми дізнались про 
слобожанські садки і про те, що таке «грушевий ланд-
шафт». А далі – цікавіше. Унікальні тополі, ласування 
дикою ожиною, легенди веретенівських озер, загадкова 
річка Попадька, рідкісне дерево псевдотсуга Мензіса, 
древній заповідний дуб, поховання десантників, 18 
джерел… Хто б міг подумати, що тут, зовсім поряд з 
нами, такий неймовірний куточок природи.

- До цього часу ми навіть не знали, що в Сумах є 
такий чудесний парк. На екскурсії дізналися багато 
цікавого про його рослинний і тваринний світ, історію. 
Неймовірно було відчути єдність з природою, - ділиться 
враженнями учасниця екскурсії Анастасія Ситник.

Екскурсія виявилась такою цікавою, що до місця 
дислокації гуртків – редакцію газети «КЕБЕТА» вже 
звернулись вихователі з проханням прогулятися по пар-
ку з їхніми класами й розповісти історію Веретенівки.

От ми й вирішуємо: треба, мабуть, зняти відео 
екскурсію, підготувати спеціальну розробку й зайня-
тися просвітницькою роботою. 

Діана Пасішниченко

Б а л а к у ч і . . .  ф о т о г р а ф і ї
Ура! Мрія багатьох поколінь гімназистів збулась, і «КЕБЕТА» має 
зафіксувати цей факт! Поки ми були на дистанційці сталася 
неймовірна подія. Більшість школярів та вчителів по приїзду в 
гімназію помітили щось незвичайне. На території гімназії поклали 
чудовий рівний асфальт. Тепер немає колоритних нерівностей 
рельєфу, об які можна було спіткнутися і впасти,  а коли йде дощ 
не потрібно обминати калюжі. На фото асфальт свіженький, 
тільки-тільки застиглий, политий дощиком.

У батьків таких
шпаргалок не було:)

«А що, у нас на Веретенівці  є парк?

Веретенівський парк-пам’ятка садово-паркового мистецтва місцевого значення розта-
шований на північно-західній околиці міста Суми. Парк заснований в 1904 році. Створений 
він був силами місцевого земського вчителя Федора Пилиповича Котукова та його учнів. В 
минулому на базі Веретинівського парку неодноразово відбувалися осінні виставки досяг-
нень сільськогосподарського виробництва Сумщини, але з 1972 року він отримав статус 
заповідного. В парку нараховується більше 30 видів дерев і кущів, понад 30 видів птахів., 
серед яких крижні, лиска, чапля біла, сова сіра, сойка, вивільга, соловей, повзик, зяблик та ін.

Ой, що ж це робиться? В учительській на вішаку дуже символічно 
красується старовинний метод виховної роботи, який застосо-
вували батьки в позаминулому столітті для мотивації дітей до 
навчання. Невже і в нашій гімназії прадавні й не надто ефективні 
методи отримують друге дихання? Але лякатися не треба: про-
сто хтось у роздягальні забув ремінь і, поки господар не згадав, де 
подівся пасок, він досить комфортно почувається в учительській, 
викликаючи посмішку. Дійсно, у почутті гумору не відмовиш ані 
гімназистам, ані нашим вчителям! Тож переживати не треба: 
предковічні мотиваційні методи назавжди лишилися в минулому.

Каріна Кузнецова


