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Іди – і обрій розшириться!

!
«ГІМНАЗІЇ» - 20

Газета для мене….

Отже, газеті, яку ти зараз тримаєш,
сповнилося 20 років. Її перший номер
з’явився у світ у грудні 1998-го. Відтоді
вона стала своєрідним літописом гімназійного життя, а ще, звичайно, майданчиком для вдосконалення творчих
навичок гімназистів.
Напередодні ювілею редакція звернулася до своїх колишніх кореспондентів із проханням відповісти на запитання невеличкої анкети. Під рубрикою
«Газета для мене…» ви знайдете ці відповіді на сторінках нашого святкового
номера.
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творчості – знайти незвичайне у
звичайному і звичайне у фантастичному».
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Тетяна КАРПЕНКО:
– Я щиро вітаю всіх, причетних до
цієї події, з 20-річчям газети нашої гімназії.
1. Де ти
живеш і працюєш
сьогодні? 2. Чи
маєш якусь
причетність
до
журналістики?
3. Що найяскравіше
пам’ятаєш із
практики роботи в «Гімназії»?
Мені дуже приємно, що свого часу
потрапила у студію «Відлік», де мала
змогу багато чому навчитися: не лише
майже (бо цьому треба вчитися усе
життя) професійно писати тексти, а
і створювати власний аудіопродукт
– радіопередачу на обласному радіо
«Молода хвиля». А телевізійні опитування наших містян «Сотня запитань на
Сотні» стали мені у нагоді, коли почала працювати журналістом телеканалу
«Інтер», потім його власкором у Німеччині та Європі, а потім журналістом на
«Німецькій хвилі» («Deutsche Welle») у
Німеччині та Люксембурзі, де зараз і
живу.
Сьогодні я – підприємець, маю
власну справу – агенцію «The Loupe»,
яка займається веб-дизайном, графічним дизайном, цифровим маркетингом, а також впровадженням нових
цифрових технологій.
4. Чи корисним був для тебе цей
досвід?
Журналістика допомогла мені не
лише у вдосконаленні моїх навичок
написання текстів, а й у розширенні
кола моїх друзів, знайомих і потенційних
клієнтів.

5. Що побажаєш тим, хто сьогодні мріє про журналістику?
Тим, хто сьогодні мріє про журналістику, бажаю бути допитливими,
мати бажання знати достатньо багато у
різних сучасних сферах життя. Постійно рухатися вперед!
Олена МАРТИНЕНКО:
1. Де ти живеш і працюєш сьогодні?
Живу у Києві, працюю редактором і
журналістом ЛІГА.нет.
2. Чи маєш
якусь причетність до журналістики?
Безпосередню. Паралельно
займаюсь комунікаціями благодійних проектів,
але основна робота все одно
залишається
пов’язаною
з
журналістикою.
3. Що найяскравіше пам’ятаєш
із практики роботи в «Гімназії»?
Конкретного матеріалу якогось не
пам’ятаю, але дуже добре згадую, як
придумувалися теми на нові випуски. І це здавалося так складно, нічого
не приходило в голову, всі ідеї були
дуже нудними (уже потім після підказок керівника студії якось все простіше йшло). Згадуючи це, дуже дивуюся,
тому що насправді стільки є тем, а тоді
їх чомусь не помічали.
4. Чи корисним був для тебе цей
досвід?
Звісно. Це перша практика і досвід,
і з них сформувались дуже багато навичок. Це стало очевидним навіть на
першому курсі навчання, коли все, чого
вчать, ти вже давно знаєш і практикував.
5. Що побажаєш тим, хто сьогодні мріє про журналістику?
Не кидати мрію. Коли починаєш
працювати у журналістиці, розумієш,
що все місцями не так, як собі уявляв.
Але це та мрія, яку можна і треба втілювати, щоб потім вирішувати, чи це твоє.
Треба написати все, про що хочеться, і
спробувати себе у всьому, що хочеться! І бажано не забувати про ті ідеали,
з якими ідеш у журналістику – вони допоможуть у рутині і не дадуть порушити
власні принципи.
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Видання для кожного учня:
бути чи не бути?
Цього грудня у газети «Гімназія»
– ювілей. 20 років, як учні, методом
спроб і помилок, під керівництвом
досвідчених фахівців, працюють на
власному майданчику для творчості
та практики у журналістській справі.
Проте оцінити рівень «Гімназії» школярі, які не дописують до газети, на
жаль, не можуть. Причини цього різні
у кожного покоління, втім, історично
склалося, що газета – немов VIPвечірка: її бачать лише обрані.
Наша команда вважає, що прийшов час показати наше творіння
ширшій аудиторії. Та для цього, перш
за все, варто запитати дітей: який медійний продукт вони хочуть бачити?
Чи потрібна їм газета?
Катя Шпетна, учениця 7(11)В класу: «Я вважаю, що газета точно має
бути у вільному доступі для всіх гімназистів. Хотіла б дізнаватися про якісь
важливі події не через рік, випадково, а регулярно, принаймні раз на
два тижні. Я інколи бачу, як виглядає
наша газета, бо маю «корисні зв’язки»
серед авторів і мені подобається такий формат, у якому її роблять зараз.
Єдиний мінус, який бачу в газеті – це
те, що її не розповсюджують».
Настя Попова, учениця 6(10)Б
класу: «Найбільша біда газети в тому,
що її не існує для більшості гімназистів. Насправді, це життєпис гімназії, і
я впевнена, що він сподобався б кожному учню, а можливо навіть і бать-

Слово – не горобець…
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Юля ЛЕГАРЕВА, випуск 20082009 року:
Прочитала ваш пост про зустріч на
«Турнірі юних журналістів», аж тепло
стало на серці.
На жаль, я не зможу приїхати, але
радо надсилаю вам відповіді на питання. Ви робите чудову справу, насправді, турнір, а особливо підготовки
до нього стали вирішальними у виборі
моєї професії. І все виявилося не дарма! Дякую!

кам, бо їм завжди цікаво прочитати
про свою дитину щось хороше. Але,
на мою думку, газету варто зробити
розважальною, додати цікавих деталей, хоча б друкувати її кольоровою».
Аліна Авраменко, учениця 6(10)В
класу: «На мою думку, газета повинна
бути, але також не завадило б мати,
наприклад, сторінку у соцмережах, де
можна було б робити короткі анонси
матеріалів, що з’являться. Газету я
хотіла б бачити цікавою, змістовною
та регулярною. Особливо важливо
для мене, щоб було хоча б кілька аналітичних матеріалів, бо їх читати найцікавіше, можна побачити особисте
бачення проблеми автором і це дуже
приваблює».
Саша Король, учениця 5(9)В класу: «Не можу сказати, що дуже страждаю через те, що не маю газети, проте я точно читала б її, якби вона була
доступна для багатьох. Я не знаю, як
виглядає газета зараз, але думаю, що
вона цікава, і взагалі я не професіонал, тому не можу радити щось. Сподіваюся, скоро побачу наш ЗМІ».
Отже, як бачимо, газета, навіть не
розповсюджена, має попит. Це чудовий поштовх до дій, тому до наступного номера обіцяємо зробити газету
доступною!
Запитувала
1. Де ти живеш і працюєш сьоАріна ОРЄХОВА годні?
Зараз живу та працюю у Києві, на
радіостанціях NRJ та Наше Радіо.
2. Чи маєш якусь причетність до
журналістики?
На
радіо
я
працюю
шефредактором,
інколи
стикаюся
із
написанням прес-релізів, допомагаю
3. Якщо ви, як команда «Vox
Populi», хочете працювати у жіночо- вишукувати інфоприводи журналістам.
му модному глянці, а вас беруть на Це не традиційна журналістика, про
роботу до міської газети, то турнір яку думаємо, коли уявляємо цю
навряд чи для вас. Хоча можна спро- професію. Але це повне занурення
бувати виправдатися тим, що жодної
різниці між такими ЗМІ ви не бачите. у радіожурналістику, про яку я ще з
4. Пам’ятайте: якщо життя не таке гімназії мріяла. Паралельно з цим я
солодке, як хотілося б, а в монети є автор жіночого журналу Pink.
дві сторони, то без райдуги не буває
3. Що найяскравіше пам’ятаєш
веселки. Цей короткий синонімічний із практики роботи в «Гімназії»?
ряд – для людей, які справді прагнуть
Пам’ятаю, що до кожного номеру
красномовності, – від учасників команд «17 хвиля», «Success» та «Гра- ми ставилися дуже відповідально: від
нослови». Не розумієте цих висловів? вибору тем до редагування текстів.
Не приходьте на ТЮЖ!
Думка про те, що тебе чують і читають
5. Якщо ви імперіаліст, як учасник дуже підбадьорює.
команди «Інсайт», то все ж можете
4. Чи корисним був для тебе цей
прийти на ТЮЖ, але постійно вибадосвід?
чайтесь «у квадраті».
…Це – мала частка всього того, що
Так, саме він став вирішальним у
було сказано за короткий, але, як за- виборі професії. Усе складеться, якщо
вжди, яскравий період ОТЮЖу. Були
і розчарування; і приємні несподіван- не боятися пробувати.
5. Що побажаєш тим, хто сьоки; і «варений час зі сходом сонця»
від голови журі; і наші постійні шоко- годні мріє про журналістику?
ладки на столах; і молитви зі своїми
Готуватися, що буде складно. Та
таємничими ритуалами; і майже іде- вчити українську мову. Вона у моді, а
альний творчий вечір нашої газети,
але не було одного – хоча б секунди, на телебаченні і радіо потрібна апріоколи я пошкодувала, що четвертий рік рі. Але є і приємність, журналістика –
максимальна противага рутині. І в ній
присвячую журналістиці.
Дослухалася зібралися дуже класні люди.
Аріна ОРЄХОВА

ПРО ТЮЖ ІЗ УСМІШКОЮ

Обласний турнір юних журналістів
традиційно відбувся наприкінці жовтня. А турнір – це завжди цікаво, незабутньо та весело. Здавалося б, що
веселого може бути у складній системі
гри, деколи важких і завжди складних
запитаннях, напруженій атмосфері та
не завжди приємних оцінках журі? Насправді, саме все це і створює нашу
неповторну тюжівську казку.
Проте, є ще й багато інших деталей. Наприклад, це афоризми учасників – найбільш веселий аспект
турніру. Тож пропоную вам ознайомитися із невеликою пам’яткою на тему
«Кому варто приходити на ТЮЖ», заснованою на реальних подіях і реальних цитатах.
1. Якщо ви дуже віруюча людина, то неодмінно маєте прийти на
ТЮЖ. Тут ви навчитеся писати «церковні статті», – у наявності такого
жанру впевнена учасниця команди
«Імпульс». Відповідно, щохвилини
зможете казати «Слава Богу» або
«Хвала Богу», як це робили учасники
команд «Success», «The offsring» та
навіть нашої «Nota Bene».
2. Якщо ви підтримуєте фемінізм
чи є військовим/військовою, а ще краще – побували у в’язниці, то ви точно
маєте брати участь у ТЮЖі і будьте
впевнені:
ваша експертна
думка зацікавить членкиню
журі Олександру Токар.

МЕНЕ...
Я
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«О Школа» – не ода школі,
а електронне відображення нашого рівня
Сьогодні не викликає заперечень

можуть переглядати та «підписува-

батьківського досвіду картина вигля-

факт, що саме підлітковий вік є над-

ти». Щойно оцінку учня занесено до

дає інакше. Олександр Ніколаєнко,

важливим етапом розвитку особис-

щоденника, його батьки отримують

батько Катерини Ніколаєнко, учениці

тості, бо він певною мірою визначає

СМС-повідомлення.

10Б класу: «Сучасні батьки повин-

її майбутню успішність і конкурентоз-

Аби легко простежити успішність

ні пильнувати свою дитину, знати її

датність у всіх сферах життя. Втім,

кожного учня протягом чверті, ство-

успішність і контролювати відвіду-

це й час суттєвих, категоричних, ім-

рені таблиці успішності класу, що

вання навчального закладу. Це до-

пульсивних змін і пошуків, наслідки

формуються згідно з середніми ба-

поможе набути дисциплінованості та

яких можуть негативно вплинути на

лами, кількістю пропусків і зауважень.

мотивуватиме дитину! Тому я цілком

ефективність навчання та оцінки. Аби

Серед

інших

можливостей,

які

підтримую інновації».

запобігти цьому, необхідні значні зу-

надає система, можна виділити на-

Звернемося і до третьої сторони, у

силля не тільки педагогів, а й сприян-

явність розкладу уроків, дзвінків, ка-

чию роботу впроваджено нову систе-

ня батьків. Але для цього слід надати

нікул, а також забезпечення спілку-

му. Ірина Сердюк, учителька німець-

мамам-татам можливість об’єктивно

вання всередині школи.

кої мови: «Розпочати варто з того, що

оцінити роботу власної дитини. Адже

Власне «О Школа» не вносить змін

багато вчителів ще досі не у «друж-

відомі численні випадки або замов-

до системи оцінювання учнів, на-

ніх відносинах» із новітніми техноло-

чування учнем певних проблем, або

томість – забезпечує прозорість на-

гіями, тож для них ці зміни стали не

ж байдужого ставлення батьків до

вчання.

надто приємними. Проте новації є хо-

успішності дитини.

рошим стимулом до розвитку, а отже,

Принципово новим (і не пере-

і шляху до нової української школи.

віреним часом на досконалість!) є

Але! Електронна система покликана

впровадження електронних журналів

зокрема полегшити роботу вчителя,

як способу контролю за успішністю

перенісши її у цифрову площину. На-

учнів. Нещодавно гімназія теж стала

разі ж наша робота фактично подво-

на шлях цифровізації, першим кро-

їлася! Однією рукою ми заповнюємо

ком до якої є впровадження електро-

паперовий журнал, іншою – пишемо

нної системи «О Школа» в її межах.

зауваження в електронний. Де взяти

Тепер все про нас – у інтернеті. Ні-

третю, щоб писати на дошці?..»

чого собі?! То давайте розбиратися!

Тож, загалом, незважаючи на до-

Перше, що знайдемо, – електрон-

мінування

негативного

ставлення

ний журнал, до якого заносяться

Що з цього приводу думають учні?

над позитивним, система «О Школи»

оцінки учнів із кожного предмету, а

Анастасія Попова, учениця 10Б

стає безпосереднім засобом зв’язку

також позначається присутність або

класу: «Чесно кажучи, я не в захваті.

між учителями, батьками та учнями.

відсутність і поведінка протягом уро-

Мені і так вистачає контролю з боку

Вчителі, щоправда, зізнаються, що

ку. Таким чином, батьки завжди мо-

батьків. Хочеться трохи більше сво-

пріоритетним

жуть проаналізувати якість навчання

боди».

ційний журнал, адже він є докумен-

та скорегувати підготовку дитини з

залишається

тради-

Єлизавета Кулагіна, учениця 11Б

том. Проте, тепер зопалу виставлена

класу: «З одного боку, така система

у «навчальний» документ двійка за

На підставі даних, внесених учите-

виховує у нас організованість і на-

дисципліну на уроці коригується спе-

лями до журналів, для кожного учня

вчає відразу нести відповідальність

ціальною позначкою в електронному

формується його електронний що-

за, наприклад, не вивчене домашнє

журналі та демонструє вже безпосе-

денник. У ньому відображено все:

завдання, адже виправити оцінку не-

редньо оцінку поведінки, а не начеб-

оцінки, пропуски, коментарі. А та-

можливо. Проте водночас, звичайно,

то рівня знань. Невже дочекалися?

кож зауваження за кожен тиждень

хотілося б іноді не привертати зайвої

щодо поведінки. Важливо зазначи-

уваги батьків».

ти: батьки мають доступ до щоден-

Відповіді

того чи іншого предмету.

ника лише своєї дитини; його вони

від

Олена ШТОКАЛО
учнів,

згодьмося,

доволі прогнозовані. А от із висоти
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«ДНЮХА»

«Це не газета – це школа творчості та життя»
У ході XVI обласного турніру юних
журналістів відбулася творча зустріч
людей, які були причетними до виходу газети «Гімназія» упродовж 20-и
років її існування. На захід було запрошено чимало причетних із різних
куточків України, проте гостей прибуло небагато. Хтось прислав вітання, хтось відгукнувся на анкету, хтось
вибачався, але не зміг… Проте вечір відбувся! У залі були колишні заступники редактора та журналісти
«Гімназії», ну і, звичайно, теперішній
склад команди видання. Зрозуміло,
прийшли незмінний редактор газети,
директор гімназії Катерина Бондарєва та шеф-редактор Алла Федорина,
які працюють над газетою з першого дня її появи; заступниця редактора
(за сумісництвом – заступник директора гімназії) Наталія Семенцова та
заступник редактора від гімназистів
– Олена Штокало. Також до творчої
зустрічі долучилися команди юних
журналістів – учасників ТЮЖу.
Захід відбувався у вигляді підготовки нового матеріалу для нашого
видання. А як тут без інтерв’ю?
Найпершою опитуваною стала Катерина Бондарева, яку, окрім іншого,
попросили відповісти: «Чи вірите Ви
у шкільне кохання?». Виявляється,
таке запитання було в інтерв’ю директорки гімназії нашій газеті у першому номері далекого 1998 року. Катерина Іванівна поділилася теплими
спогадами: «Пам’ятаю, як чекала фізкультури для того, щоб побачитися з

хлопцем, який мені подобався. Коли
він дивився на мене, я відчувала, що
закохуюся ще більше…»
Наступним «матеріалом» стало
бліц-опитування
людей,
які,
як
ніхто, знають, що відбувається за
лаштунками видання шкільної газети.
Це журналісти «Гімназії» різних років.
Вони відповідали на запитання про їх

розвивають
ораторські
здібності,
вміння гарно писати, а й поєднують
серця! Наталія Бойко поділилася:
«На заняттях я зустрілася зі своїм
коханим, а зараз чоловіком». Наталя
та Іван Зімбіцький – єдина пара, що
склалася в гуртку журналістики за 20
років. І донька Маша – їх найкращий
твір, – пожартувала Алла Федорина. У

теперішнє життя, про те, чи пов’язане
воно з журналістикою та яким
чином. Олексій Гвоздик розповів,
що раніше займався безпосередньо
журналістикою, проте зараз перейшов
у PR. Ангеліна Кованда ще студентка,
але вже працює і справді задоволена
роботою. А ще виявилося, що
заняття у студії журналістики не лише

гостей була можливість повернутися
у часи школярства і поставити
запитання всім присутнім.
Опитування у залі провела й Аріна
Орєхова. А наприкінці наші гості написали побажання тим, хто мріє про
журналістику.
«Підпис» у зустрічі поставили Алла
Федорина та Катерина Бондарєва.
Вони висловили подяку людям, які
допомагали створювати газету. А ми
будемо сподіватися, що наше видання святкуватиме не лише 20, а й 50
років зі створення газети з назвою
«Гімназія». Бо ж існування шкільної
газети протягом такого тривалого
часу – свідчення успішної роботи нашої гімназії загалом.
Валерія НОРИК
На фото:
Ведучі зустрічі Валерія Норик, Аріна
Орєхова та Олена Штокало (зліва –
направо).
«Ветерани» газети «Гімназія» Наталія та Іван Зімбіцькі зі своїм «кращим
твором» – донькою Машею.
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МЕНЕ...
ГАЗЕТА ДЛЯ
Юлія ЛЕВКІВСЬКА (ДЖОНСОН)
1. Де ти живеш і працюєш сьогодні?
Живу в м. Біллінгс, штат Монтана, США. Працюю counselor at Youth
Service Center (психолог-консультант
у центрі роботи з проблемною молоддю, аналог нашої кімнати міліції).
2. Чи маєш якусь причетність до
журналістики?
Так, у мене є свій власний англомовний веб-сайт jbillingsnews.com на
якому я розповідаю про відомих і не
дуже письменників та художників США.
Серед моїх респондентів – Джеймі
Форд (матеріал перекладено російською), Грег Джонсон (за його книгами
знятий серіал), Рассел Ровланд (був
відзначений New York Times). Зараз
домовилася про зустріч з Валері Хемінгуей (невісткою Ернеста Хемінгуея,
вона мешкає в місті Бозмен, штат Монтана).

3. Що найяскравіше пам’ятаєш
із практики роботи в «Гімназії»?
Я пам’ятаю, що завжди невчасно
здавала матеріали, і мені за це дуже
соромно. А ще я дуже любила студію
«Відлік», і все, що я вмію в журналістиці, це звідтіля, від нашої коханої Аллочки Федорини.
4. Чи корисним був для тебе
цей досвід?
Неймовірно. Напевно ніколи б насправді не стала журналістом, якщо б
не він.
5. Що побажаєш тим, хто сьогодні мріє про журналістику?
Не здаватися. Дослухатися до розумних порад. Шукати свій стиль. Набирати швидкість. Бути готовим що
реальність журналіста – це 70% рутини. Але ж нагородою будуть цікаві
подорожі, знайомства, проекти. Воно
того варте!

Я живу у Варшаві. Отримала бакалавра з журналістики. Під час навчання писала в польські Інтернетвидання, а по закінченню відбувала
стаж в українській службі Польського
радіо. Зараз я навчаюся у магістратурі (спеціальність «нац. оборона»)
у Військово-технічній академії, тому
журналістикою, як такою, вже не займаюсь. Цікавлюся більш науковою
діяльністю, тісно пов’язана з громадськими організаціями, які
займаються міжнародною безпекою, допо-

могою іноземцям, а також пропагують
ідеї демократії, глобалізації і дерадикалізації суспільства. Співпрацюючи з
ними, пишу короткі замітки на сайт,
допомагаю в організації конференцій для польських органів виконавчої
влади, а також готую власну лекцію на
тему «Стереотипи, які нас радикалізують. Як не піддатися мові ненависті?».
У майбутньому планую піти в аспірантуру, але у Європі дуже високі
вимоги, тому я поки що з цим не поспішаю.
На нормальну роботу, на жаль, у
мене часу не вистачає, бо дуже зайнята в університеті, але стараюся
бути незалежною від батьків і на вихідних працюю офіціанткою.
Але після закінчення магістратури не виключаю можливості роботи в
одній з варшавських редакцій. :)
2. Чи маєш якусь причетність
до журналістики?
Я вважаю, що так, бо кожного дня
збираю і аналізую інформацію, яка пізніше перетворюється в наукові статті.
3. Що найяскравіше пам’ятаєш
із практики роботи в «Гімназії»?
Можливість думати, бо все, що
було нами написано і зроблено, - плід
наших власних ідей. Нам завжди допомагали, але ніколи не нав’язували
своєї думки. Найяскравішим моментом для мене був той день, коли вийшов мій перший матеріал у «Гімназії»,
адже саме тоді я зрозуміла, що можу
присвятити цій справі своє життя.

Данило ГОРЛАЧ
1. Де ти живеш і працюєш сьогодні?
Місто Київ, прес-служба Федерації футболу України.
2. Чи маєш якусь причетність до
журналістики?
Опосередковане. Більше організаційних функцій, але з текстами/відео
працюю деколи.
3. Що найяскравіше пам’ятаєш
із практики роботи в «Гімназії»?
Матеріал про концерт «Океану

Ельзи» в Сумах та інтерв‘ю з учасниками гурту «Інше бачення».
4. Чи корисним був для тебе
цей досвід?
Дуже. Саме тоді я зрозумів, що
маю пов‘язати життя з журналістикою
чи суміжною професією.
5. Що побажаєш тим, хто сьогодні мріє про журналістику?
Або ставитись до журналістики
максимально серйозно і вкладати
всього себе у професію, або обирати
щось інше.

ні?

Ольга ЛОЗОВА
1. Де ти живеш і працюєш сьогод-

4. Чи корисним був для тебе
цей досвід?
Безумовно! Я ніколи не забуду
турнірів і прес-конференцій, які давали нам можливість спробувати журналістику на смак, а ще досі зберігаю
Вашу, Алло Олексіївно, книгу.
Завдяки роботі в «Гімназії», я навчилася писати, думати не в одному напрямі, а враховувати інші точки
зору, я стала толерантною, умію спілкуватися з людьми так, щоб почути
відповіді на свої запитання.
А ще я знаю, що «декілька» і «кілька» - це не синоніми :)
5. Що побажаєш тим, хто сьогодні мріє про журналістику?
Не боятися, а спробувати. Сьогодні я можу собою пишатися, бо 8 років
тому (сама не вірю, що пройшло так
багато часу!) я переборола страхи
та комплекси і пішла спробувати. У
мене вийшло не з першого разу, але
я не здавалася і стала одним із кращих гравців Турніру. Мої батьки побачили, як я горю цією справою, і вирішили відправити мене на навчання
до Польщі, за що я їм дуже вдячна.
Я насправді вважаю, що той перший досвід у «Гімназії» і перший ТЮЖ
стали відправною точкою для мене.
Зараз мені 21 і я вже пишаюся собою, але думаю, що цього всього не
було би без турніру і без нашої газети.
Дякую Вам за все!
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«Дійство некомпетентності»
або Чергові передвиборні дебати

У середині листопада в актовій

Кожен із учнів міг поставити своє

лин; початок занять о 8:30; «кольоро-

залі гімназії відбулися щорічні дебати

запитання кандидату. Першою звер-

ві дні» перед святами та створення

кандидатів у президенти Республіки

нулася до нього учениця 7(11)В Аріна

більш різноманітного меню в їдальні.

Гімназія. Цього року за почесне місце

Орєхова: «А чи знаєте Ви, що у гім-

Члени лічильної комісії одразу ж

боролося два кандидати: Олександр

назії газета давно існує?». Олександр

розкритикували ідею уроків по пів-

Матішинець, учень 6(10)Г класу, та

відповів, що 2018-ий стане першим

години,

Софія Фісенко, учениця 6(10)В. По-

роком виходу шкільного видання, і

програму вивчення навчальних пред-

слухати дебати прийшли учні 2(6)-

коли він переможе на виборах, шу-

метів. Проте Софія заявила, що мож-

7(11) класів і команди номінантів на

катиме «інші шляхи вирішення цієї

посаду. Як це відбувалося?

проблеми». Про яку проблему йшло-

бо

неможливо

скоротити

На початку зустрічі до публіки вий-

ся, юнак не відповів. Щодо дерев

шов колишній президент учнівського

він прокоментував: «Коли робітники

самоврядування гімназії Юрій Кот-

будували тир, то вони зробили дуже

ляр. Він мав підбити підсумки своєї

погану річ, викопавши дерева, і варто

роботи та розповісти, що змінилося.

повернути їх». Але відповідей на те,

Логічно було почути, що зробив для

куди майбутній президент збирається

на піти до «гороно» і написати туди

змін саме Юрій. Утім, усі знають, що з

їх садити, за який кошт, ми так і не до-

запит. Можливо, у «гороно» і дозво-

обіцянок президента Котляра не було

чекалися. Напевне, Сашко планував

лили б, але не в Україні 2018 року.

реалізовано нічого, тож не дивно, що

висаджувати їх поверх тиру. Тим ча-

Адже у нас такої установи немає.

він лише зачитав протокол виборів.

сом учениця 6(10)В класу Аліна Авра-

Про всяк випадок розшифруємо: за

Далі було цікавіше – власне дебати.

менко запропонувала запросити для

радянських часів «гороно» означало

Першим право слова отримав кандидат

реєстрування поки неіснуючих дерев

«городской отдел народного образо-

Матішинець. Прочитавши перелік своїх

усю правоохоронну систему. Навряд

вания» (зауважмо – російською мо-

пропозицій, та при цьому час від часу

чи вся система

там зможе умісти-

вою, та й «народного образования» у

гортаючи власну сторінку в соцмережі,

тися). Та якщо вже мова зайшла про

нас уже немає – це знов-таки, щодо

кандидат викликав обурення присутніх.

правоохоронну систему, то хотілося б

компетентності). Несхвалення спітка-

Адже Олександр запропонував дуже

наголосити, що введення штрафних

ло й спробу пані Фісенко «відтягнути»

«свіжу» ідею: насадити на території гім-

санкцій на адміністративному рівні

початок занять. Адже вони будуть і

є

незаконним.

завершуватися пізніше, що для учнів

цього

незручно. Стосовно нового меню, то

засвідчує рівень

гімназисти схвалили б цю ідею, якби

компетентності

вона не впиралася у проблему фі-

кандидата.

Незнання

На-

нансового забезпечення. Тому і цей

прикінці ж Олек-

пункт виявився таким же недосяж-

сандр доповнив

ним, як попередні. А завершила свій

свою

промову

виступ Софія переходом на особис-

цілком «гендер-

тості, заявивши про те, що саме вона

но»,

має стати президентом, бо пан Олек-

на

відповівши
запитання

сандр є ненадійним.

назії дерева. Ще – створити шкільну га-

«Чому саме ти повинен стати пре-

Відтак, замість дебатів отримали

зету! Це попри те, що гімназійній газеті

зидентом?» так: «Жінка-президент –

«дійство некомпетентності». Але бу-

цього року виповнилося 20 років! А най-

звучить погано».

демо сподіватися на краще для Де-

головніше – ввести штрафні санкції за
недотримання шкільної форми на адміністративному рівні.
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Наступною

виступала

зі

своєю

програмою Софія. Її пропозиції були
такими: в п’ятницю уроки по 30 хви-

мократичної Республіки Гімназія.
Валерія НОРИК

Дім, який будуємо ми

“Ã³ìíàç³ÿ”. Ñòîð. 7.

Президент, на якого заслуговуємо
Коли палкі полеміки дебатів стихли, гімназисти мали зробити свій вибір. Перед тим, як перейти до результатів виборів, варто зауважити, що їх
процес викликав багато суперечок.
Право голосу мали всі гімназисти,
проте говорити про точні цифри фактично неможливо, адже, спостерігаючи за перебігом дійства, асоціації
виникали лише з тотальним неконтрольованим хаосом. І у цьому хаосі
нікого з організаторів, на жаль, не
цікавило, скільки разів один учень заповнював бюлетень. Окрім того, самі
кандидати та їх команди мали вільний
доступ до скриньки з голосами, що
в принципі поза всякою логікою. Тож
маємо достатньо підстав для сумнівів
у об’єктивності результатів.

Сам президент – скромний…
Менше з тим, вітаємо переможця
– Олександра Матішинця, учня 10Г
класу, який, за оголошеними підсумками, отримав 60% голосів. І, попри
сумніви, сподіваємося на його результативну працю на отриманій посаді.
Тож чого чекати гімназистам? Як
з’ясувалося, знайти відповідь на це
запитання не так просто, адже навіть
перспектива спілкування з кореспондентом газети «Гімназія» викликала у
президента апатію та паніку. Аргументуючи неспроможністю та небажанням
спілкуватися з медіа, він відмовився від
інтерв’ю. Напевно, таким чином президент уже втілює в реальність один
із основних пунктів власної передвиборчої програми, в якому запевняє, що
хоче стати кожному гімназистові другом, бути відкритим для запитань і пропозицій. А можливо, просто не бачить
сенсу давати коментарі до газети, яка,
на його думку, ще не існує. Є й третій варіант: Сашко дотримується гасла,
проголошеного ним на дебатах: «Менше слів, більше діла». У дотриманні
першої частини висловлювання ми вже
переконалися, щодо другої – перевіримо з часом.
То що ж, ось – президент, на якого ми заслуговуємо: комунікабельний
і компетентний у житті гімназії ((:.
«Багатообіцяючий» початок кар’єри.
Так тримати, президенте!

Та все ж про плани
На щастя, у команді Сашка
знайшлася людина, яка погодилася

відкрити завісу їхніх планів. Тож
пропонуємо вашій увазі інтерв’ю з
Віктором Красуліним, учнем 10Г
класу, прем’єр-міністром із питань
культури та спорту.
– Як у вашої команди виникла
ідея брати участь у виборах? Чим
вона вмотивована?
– Чесно кажучи, це була ідея Сашка, який ще з восьмого класу прагнув обійняти цю посаду. Для нього це
можливість, так би мовити, поставити
себе вище за інших, в певній мірі самоствердитися. Загалом наша команда прагнула до змін у гімназії задля
комфорту тих, хто навчається і працює.
– Розкажи детальніше про
пункти вашої програми. Чи існують
перешкоди для їх втілення?
– По-перше, Сашко пропонував
висадити «алею випускників» на місці, де зараз побудовано тир. Звичайно у мене теж виникають сумніви:
чи доречно садити дерева на щойно
зведеній будівлі? Я особисто не бачу
в цьому сенсу. По-друге, хотілося б
створити книгу рекордів гімназії, куди
буде внесено досягнення неординарних, талановитих, розумних, спортивних гімназистів, на яких багатий
наш навчальний заклад.
– А як потрапити до книги рекордів?
– Необхідно буде подати свою
кандидатуру, яка буде розглянута нашою командою. Якщо в даному виді
спорту або іншому виді занять є інші
кандидати, то мають бути проведені
відповідні змагання.
– На дебатах Сашко говорив також про введення штрафних санкцій у разі порушення учнем дисципліни. Цікаво, як ви збираєтеся
карати гімназистів?
– Ще точно не вирішили.
– Будете бути палицями?
– Сподіваємося, не доведеться.
– Як щодо реформування газети «Гімназія», за яке обіцяв взятися Сашко тільки-но про неї дізнавшись?
– Ми хотіли б активніше її розповсюджувати серед гімназистів. Крім
того, у нас виникла ідея перенести її
у цифрову площину, тобто створити
канал на Ютубі, де з’являлися б ролики з новинами гімназії та сюжети про
події навчального закладу.
– Які проблеми ви наразі бачи-

ВІСТІ ДРГ

те в гімназії та як збираєтесь їх вирішувати?
– Найвагоміша проблема – ситуація з роздягальнею. Адже забрати
речі і залишитися живим перегукується з назвою фільму «Місія нездійсненна». Ми хотіли б створити невеликі індивідуальні шафки для кожного
учня, куди б він міг помістити власні
речі. Найвагоміша перешкода полягає у фінансуванні.
– Ви зверталися з такою пропозицією до адміністрації гімназії?
– Поки що ні, проте обв’язково
змінимо ситуацію. Щодо інших проблем, це – відсутність охорони футбольного поля, на якому зараз грають
усі охочі. Адже будь-яких перешкод
для цього немає, навіть паркану.
– Як відсвяткували перемогу?
– Так добре, що я навіть не
пам’ятаю.
– Чи відчули ви особисто зміни
у ставленні гімназистів після перемоги?
– Особливих змін немає, проте тепер на нас звертають більше уваги.
– Як ви вважаєте, чому гімназисти підтримали саме вашу команду?
– Напевне тому, що повірили у
наші сили. І ми за це їм дякуємо і обіцяємо виправдати сподівання.

І думки виборців…
Цікаво було б почути відповіді
безпосередньо від Сашка, а також
його думку щодо запитання «Яким
має бути справжній президент?»,
проте натомість дізнаємося точку
зору гімназистів.
Альона Тертична, 10А: «Яким має
бути президент? Перш за все відповідальним, відкритим до співпраці та
рішучим».
Влада Сіренко, 11Б: «Бажано розумним, принциповим, співчутливим і
впевненим».
Ірина Наталуха, 9А: «Головне,
щоб він у своїй діяльності керувався
не бажанням здобути популярність
серед гімназистів, а прагненням до
позитивних змін».
Якщо наш президент все ж дізнається про існування «Гімназії», то пропонуємо йому дослухатися до відповідей гімназистів. Сподіваємося, такі
риси в собі йому буде знайти легше,
ніж шкільну газету.
Олена ШТОКАЛО
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З Ноâим ðоком і Різдâом!

Сòîр. 8. “Гімнаçіÿ”

Співаймо на свята!
Традиційно свята супроводжуються піснями – обрядовими,
традиційними, просто улюбленими. Новий рік і Різдво в усі часи були
сповнені співом. Тож не порушуймо традицію – співаймо колядки,
щедрівки та просто співаймо!

Колядка
А перша піснÿ длÿ нас – від ãімнаçèсòêè Марãарèòè ДАЦЕНКО, ÿêа
сêлала її сама:

One Horse Open Sleigh, і мелîдіÿ її
була сêладнішîю – більше наãадувала êласèчні п’єсè Мîцарòа. Та нам пîдîбаєòьсÿ сучасна, чè не òаê?

Кîлÿдую, êîлÿдую,
Щèрî ç свÿòîм Âас віншую.
Буду щасòÿ даруваòè,
Щîб ãрîшей булî баãаòî.
Щîб усім Âам òаланèлî
І çдîрîв’ÿ в Âас міцнілî.

Щедрèê, щедрèê, щедрівîчêа,
Прèлеòіла ласòівîчêа,
Сòала сîбі щебеòаòè,
Гîспîдарÿ вèêлèêаòè.
Âèйдè, вèйдè, ãîспîдарю,
Пîдèвèсÿ на êîшару.
Там îвечêè пîêîòèлèсь,
А ÿãнèчêè нарîдèлèсь.
Â òебе òîвар весь õîрîшèй,
Будеш маòè мірêу ãрîшей.
Хîч не ãрîші, òî пîлîва,
Â òебе жінêа чîрнîбрîва.
Щедрèê, щедрèê, щедрівîчêа,
Прèлеòіла ласòівîчêа...

Веселий «Jingle Bells»
Âсі мè чуємî цю пісню, щîйнî
свÿòа пîчèнаюòь наблèжаòèсÿ. І вîна
справді пîліпшує насòрій свîїм êаçêîвèм çвучаннÿм. А чè çнаєòе вè, щî в
îрèãіналі піснÿ Jingle Bells мала іншу
мелîдію? Âîна була вперше îпубліêîвана в 1857 рîці амерèêансьêèм
êîмпîçèòîрîм Джеймсîм Лîрдîм
ПÜЄРПОНТОМ. Наçèваласÿ

Chorus
Jingle Bells, Jingle Bells,
Jingle all the way!
What fun it is to ride
In a one-horse open sleigh.
Now the ground is white
Go it while you’re young,
Take the girls tonight
And sing this sleighing song;
Just get a bob-tailed bay
two-forty as his speed
Hitch him to an open sleigh
And crack! you’ll take the lead.
Chorus
Jingle Bells, Jingle Bells,
Jingle all the way!
What fun it is to ride
In a one-horse open sleigh.

Чарівний «Щедрик»
Цÿ відîма вже всьîму свіòу піснÿ
була напèсана уêраїнцем Мèêîлîю
ЛЕОНТОÂÈЧЕМ у 1901 рîці. Та вперше вîна прîçвучала òільêè 1916-ãî у
вèêîнанні õîру Кèївсьêîãî універсèòеòу, під час рîбîòè êîмпîçèòîра у
Кèєві. Першèй çапèс «Щедрèêа» у
вèêîнанні уêраїнсьêîãî õîру під êерівнèцòвîм Олеêсандра Кîшèцÿ був
çрîбленèй у 1922 рîці в Нью-Éîрêу, а
мè, на жаль, пîчулè йîãî лèше êільêа
рîêів òîму.

A day or two ago,
the story I must tell
I went out on the snow
And on my back I fell;
A gent was riding by
In a one-horse open sleigh,
He laughed as there
I sprawling lie,
But quickly drove away.

«Щедрий вечір»

Dashing through the snow
On a one-horse open sleigh,
Over the fields we go,
Laughing all the way;
Bells on bob-tail ring,
making spirits bright,
What fun it is to ride and sing
A sleighing song tonight.
Chorus
Jingle bells, jingle bells,
jingle all the way!
O what fun it is to ride
In a one-horse open sleigh.
A day or two ago,
I thought I’d take a ride,
And soon Miss Fanny Bright
Was seated by my side;
The horse was lean and lank;
Misfortune seemed his lot;
He got into a drifted bank,
And we, we got upsot.
Chorus
Jingle Bells, Jingle Bells,
Jingle all the way!
What fun it is to ride
In a one-horse open sleigh.

Щедрівîê насправді дуже баãаòî.
Прîпîнуємî ще îдну, ç çîçулею у ãîлîвній рîлі.
Зîçулÿ – îдèн іç сèмвîлів щедрівîê. Існує пîвір’ÿ, щî цÿ пòашêа віщує
прèõід веснè і має êлючі від вèрію, а
îòже пîв’ÿçана çі свіòîвèм деревîм.
За нарîднèмè віруваннÿмè, çîçулÿ
мîже наêуваòè людèні дîвãîліòòÿ.
Ой сèваÿ òа і çîçуленьêа
Ïðèñï³â ïîâòîðþºòüñÿ ï³ñëÿ êîæíîãî ðÿäêà:
Щедрий вечір, добрий вечір,
Добрим людям на здоров’я!
Усі садè òа і îбліòала,
А в îднîму òа і не бувала.
А в òім саду òрè òеремè.
А в першîму – ÿсен місÿць,
А в друãîму – êрасне сîнце,
А в òреòьîму – дрібні çірêè.
Ясен місÿць – пан ãîспîдар,
Красне сîнце – жîна йîãî,
Дрібні çірêè – òî їõ діòêè.
І вам, шанîвні мешêанці êраїнè
Гімнаçіÿ, дîбрîãî çдîрîв`ÿ у нîвîму
рîці; вèсîêèõ (çаслуженî!) îцінîê і çарîбіòніõ плаò; ãіднèõ перемîã і радіснîãî відпîчèнêу; любîві дî свîєї çемлі
òа любîві від свîєї êраїнè; Бîжîї блаãîдаòі!
Зі свÿòамè!
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