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Іди – і обрій розшириться!

Щасливої мандрівки,
шановні колеги!
Осінь... Із чим асоціюється це слово у людей? Зазвичай із завершенням
сезону відпусток, зібраним урожаєм,
яскравими квітами чи, можливо, дощами…
З чим асоціюється слово «осінь» у
вчителя? З початком нового навчального року, новими зустрічами, новими враженнями, новими хвилюваннями...
Справді, вражень і хвилювань
дуже багато. Зустрілися після літньої
відпустки близькі за духом, творчі,
креативні, сучасні педагоги, які сьогодні разом зі своїми учнями створюють новий освітній простір.
Шановні мої колеги! З нагоди нашого з вами свята – Дня вчителя
– бажаю всім вам творчої наснаги,
підкорення разом із нашими талановитими учнями нових вершин. Нехай цей навчальний рік буде легким
і успішним, наповненим щасливим
сяйвом очей – ваших і очей наших
учнів, щоденними відкриттями, яскравими емоціями!
Можливо, осінь для когось є завершенням року, а для нас – не-

Нові традиції
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ã³ìíàç³¿ ¹1
ì.Ñóìè

Цитата в №
«…І що цікаво – серце у колібрі
майже втричі більше, ніж шлунок. От якби так у людей!..»
Ліна КОСТЕНКО

1 вересня –
без лінійки…
Ви, звичайно ж, помітили: 1 вересня не було традиційного масового
шикування на спортивному майданчику гімназії з нагоди початку навчального року. Привітали лише тих, хто
прийшов до нашого закладу вперше.
Решту чекала зустріч у своїх класах,
а ще – радіолінійка. Отже, гімназистів
усе ж привітали і адміністрація гімназії, і представники шкільного самоврядування. Але все було сучасніше,
раціональніше, і – не менш емоційно.
Так ми трішки «відсунули в бік»
стару традицію і почали запроваджувати нову.
Якщо вам сподобалося і маєте ще
якісь новаторські ідеї – повідомляйте
редакції! Обговоримо разом!

ВІТАЄМО!

ймовірним початком нової подорожі.
Щасливої мандрівки!
Катерина БОНДАРЕВА

…та квітів
Ви пробували порахувати, скільки
коштів сумарно витрачається щороку
на чудову традицію: іди до школи з
квітами? Якщо врахувати, що купують
часто не букети айстрочок, а щось
грандіозніше, то гроші витрачаються
реально немалі.
Цього року гімназисти взяли
участь у акції «Благодійність замість
квітів». Присвятили її своїй подружці –
Даші Сєліховій із 2(6)А класу. Даша,
на жаль, має важке захворювання і не
перший рік бореться з ним. Це лікування потребує значних витрат.
Гімназисти вже допомагали Даші,
збираючи кошти на лікування. Ось і
першого вересня діти не принесли до
школи квітів, а зекономлені гроші вкинули до благодійних скриньок у своїх класах. Таким чином акція зібрала
24 тисячі гривень, які представники
шкільного самоврядування перерахували батькам на реабілітацію Даші.
Видужуй!
Наталія СЕМЕНЦОВА

Про все - звідусіль

Ñòîð. 2. “Ã³ìíàç³ÿ”

Що почім для гімназії?

ГРОШІ

Про фінансово-господарську дія- 44047,27 грн. бюджетних коштів, що
льність нашого навчального закладу були використанні для закупівлі наадміністрація гімназії звітує щороку на ступного:
загальних зборах. Сьогодні ми робимо
Сума,
це на сторінках «Гімназії», аби батьки
№ Назва
грн.
могли побачити прозорість цього процесу.
Послуги охорони

Бюджетні кошти

Дякуючи коштам міського бюджету, ми утримуємо навчальний заклад
у належному стані. За період червеньсерпень 2019 року за КЕКВ 2210 для
гімназії було виділено 51426,70 гривень. Кошти використані для закупівлі
наступного:
№
1
2

Назва
Побутова хімія
(миючі засоби)
Будівельні матеріали

Сума,
грн.

1

(фізична і кнопка)

500,00

2

Послуги зі
встановлення
жироуловлювача

3172,00

3

Послуги із заправки
картриджу

1650,00

4

Послуги
ремонту
їдальні

794,70

5

1 С бухгалтерія

1000,00

6

Послуги з
відеоспостереження

4337,10

7

Зв’язок та Інтернет

2560,04
600,00

3536,40
3661,52

поточного
обладнання

Фарба

15145,30

4

Канцелярські товари

2739,00

8

Дератизація та
дезінсекція

5

Спецодяг
(халати, форми)

10720,00

9

Перезарядка
вогнегасників

1525,00

6

Класні журнали

3105,00

7

Господарчі товари

9771,48

10

Лабораторне
дослідження
стічних вод

2015,33

8

Пуфи (інклюзивне
навчання)

2748,00

11

Послуги
обслуговування
електромереж

12

Перевірка
вентиляційної
системи харчоблока

51426,70

За період червень-серпень 2019
року за КЕКВ 2240 було виділено

6983,00

14

Он-лайн сервіс
«ОШКОЛА»

14455,10

15

Контури заземлення

1455,00
44047,27

Всього витрачено :

3

Всього витрачено :

13

Гідравлічне
випробування та
промивка системи
опалення

2400,00

Інформацію
про
використання
коштів ми щомісячно розміщуємо на
сайті гімназії, де кожен може познайомитися з витратами.

Благодійні кошти

За період з 1 червня до 9 вересня
2019 року зроблено такі витрати:
Будівельні матеріали

4 362

грн

Ремонт кондиціонера

600

грн

Жалюзі

31 794

грн

Штори

7 136

грн

Канцелярські товари

1370

грн

Ремонт підлоги

112 925

грн

Ремонт системи
водопостачання

40 986

грн

Ремонт учительської

37 861

грн

Вода питна 30 шт.

900

грн

Підручники

28 607

грн

Всього

266 541

грн

600,00

Катерина БОНДАРЕВА

ТАЛАНТИ

Танцюй, поки молодий!
Зараз підлітки часто віддають перевагу танцям – це допомагає їм у
самовираженні. Три наші гімназисткитанцюристки навіть їздили на змагання.

7’ 19

Одна з них – Марія Прихожай із
3-А класу. Зі своїм танцювальним
колективом «Joy» вона потрапила до
міста Київ на фестиваль «Gold Star
Festival». Поїздка тривала лише один
день, але ансамбль встиг здобути там
одне друге і одне перше місце. Сама
учасниця нам розповіла: «Мені сподобалась організація фестивалю, було
багато команд із різних куточків нашої країни. Всі танцювали дуже круто
і професійно. Конкуренція зростала з
кожним виступом, а шанси на перемогу зменшувались. Але ми це зробили!
Адже ми йшли до цього, багато тренувались і не здавалися».
А Софія Пілягіна (на фото) і Даніела Черемісова з того ж 3-А разом
зі своїм колективом «Vizavi» побували у тривалій поїздці до Буковелю.
Вони виступили на фестивалі «Inter
fest Bukovel», де виконали два танці
– «Фортегранд» і «Розбійниці». Відтак
зайняли перше місто, а також отримали Гран Прі.
Софія Пілягіна говорить: «Дякую
моєму тренеру Людмилі Анатоліївні, а
також усьому колективу за підтримку
і за гарний виступ. Перед виходом на
сцену мені було дуже лячно і я багато
нервувала. Проте наш колектив дуже
сподівався на перемогу і – здобув її.
На тренуваннях у ці танці було вкладено душу кожного з нас, ми відпрацьо-

вували їх пів року, і це того вартувало.
Я дуже радію, що працювали ми не
дарма».
Справді, кожен може здобути перемогу, але треба багато працювати і йти
до своєї цілі, – новий навчальний рік
відкриває для цього нові можливості.
Ліка ХАМЛИКА

Краса!

Хто стане міні-міс?
У гімназії щорічно проводять конкурс «Міні Міс». Минулого навчального року він відбувся 4 квітня. І у ньому брали участь сім гарних дівчаток.
Кожна з них була красива, талановита, спритна і розумна. Ще дівчатка
мали гарне вбрання.
На заході були різні конкурси. Суддям було важко оцінювати учасниць,
адже часто реакцією була одне – захват! Утім, переможницю неймовірного конкурсу обрали. Нею стала Каріна
Попадюк з 1-Б. Місце віце-міс зайняла Сніжана Сумцова з 3-А. А насправді
кожна дівчинка в цьому світі найпрекрасніша. Тому чекаємо чергового
конкурсу.
Ліка ХАМЛИКА

Вільний мікроôон

“Гімнаçіÿ”. Сòîр. 3.

«Гімнаçіÿ» çапîчаòêîвóє нîвó рóбрèêó – «Вільнèй міêрîфîн». Тóò
мîжна пîäілèòèсÿ äóмêамè ç прèвîäó, щî òóрбóє òебе і не òільêè
òебе. Тóò бóäемî ãîвîрèòè прî речі свіòîãлÿäні, ÿêі õòîсь óже віäêрèв
äлÿ себе, а õòîсь не òе, щî не çамèслювавсÿ, – і не чóв прî òаêе. Тóò
ç’ÿсîвóваòèмемî мірó нашîї ãрîмаäÿнсьêîсòі òа небайäóжîсòі, аäже
саме òаêі речі вèçначаюòь врешòі, ÿêе майбóòнє мè сîбі прîãрамóємî. І
не лèше сîбі – êраїні, ó ÿêій жèвемî.

Ìовчати не можна говорити
Ðозповідь про «Донбас» і безсовісну інертність
«Зачєм вè îце òóò пîêаçóєòе?
Сòрашні вещі! Беçсîвісна бреõнÿ!
Тільêè псèõіêó òравмірóєòе. Зачєм îнî
вам наäа?»
П’ÿòь пар çäèвîванèõ îчей çверòаюòьсÿ äî îраòîра, ÿêèй, çавершèвшè
прîãîлîшеннÿ пîòîêó власнîї свіäîмîсòі, пîспішнî вòіê іç напівòемнîãî прèміщеннÿ. Звèчайнî, не çабóв
ãрюêнóòè äверèма на прîщаннÿ. Пî
сîбі çалèшèв шлейф цèãарêîвîãî
äèмó і ãірêèй прèсмаê невäîвîленнÿ,
ÿêе він, çäаєòьсÿ, êóшòóвав на сніäанîê, îбіä і вечерю. Дî òîãî ж, раäî äілèвсÿ нèм іç îòîчóючèмè.
У місьêій ãалереї нèні паõлî маслÿнîю фарбîю, òвîрчісòю і люäсьêîю
òраãеäією. Осòаннє ç переліченîãî
вèщеçãаäанèй îраòîр, чîлîвіê рîêів çа сîрîê, і наçвав «беçсîвіснîю
бреõнею». А «бреõалè» ç еêранó прî
реалії Сõîäó. Раçîм çі мнîю êінîсòрічêó «Дîнбас» рîçпîчèналè äèвèòèсÿ ще не менше äваäцÿòè люäей.
Раç пî раçó, післÿ êîжнîї насòóпнîї
важêîї сценè, õòîсь ó рîçпачі òіêав

ãеòь іç çалè. Тîж фінальнó сценó ÿ
äèвèласÿ вже ó цілêîвèòій самîòнîсòі.
Щîõвèлèнè õîòілîсÿ б переêîнаòè
себе, щî все пîбачене – лèше фанòаçіÿ режèсера, брèäêèй сюжеò і нічîãî більше. Щî все пîбачене – не мій
час і òîчнî не мîÿ êраїна.
Та віä òèõ, пî-справжньîмó сòрашнèõ, сцен мене, ÿê і вас, віääілÿє лèше
ÿêèõîсь 500 êілîмеòрів. І ні, це не біль
мèнóлîãî. Ні, це не жаõлèві прîрîцòва. Це – сьîãîäеннÿ. Сьîãîäеннÿ
мîєї êраїнè. Важêî і невèмîвнî бîлÿче óсвіäîмèòè.
А мîже, і не варòî? «Зачєм îнî
вам наäа?»
Справäі, навіщî? Це ж, на äóмêó
мîãî неóÿвнîãî îпîненòа, сòîсóєòьсÿ
лèше òèõ, õòî прîêèäаєòьсÿ ó õîлîäнèõ блінäажаõ; õòî вже і ç çаêрèòèмè
îчèма віäріçнèòь мілімеòрè êалібрó;
õòî çóсòрічає çаõіä сîнцÿ в îêîпаõ, а ó
вèõіäні «пîäîрîжóє» на переäîвó. Ось
їм, певнî, леãêî ãîвîрèòè прî війнó.
Чè не òаê? А äлÿ äеêîãî немає жîä-

нîї війнè, äлÿ нèõ òаêі òемè – «òÿжêа
òравма äлÿ псèõіêè». А між òèм, війна
òрèває щîмèòі, бîлèòь óòраòамè, вîлає
снарÿäамè, äèõає смерòю. Дèõає нам
ó спèнè.
Та äлÿ êîãîсь – все îäнî. Длÿ нèõ
– òèõше, не ãîвîріòь прî війнó! Замîвчóйòе всюäè: і вäîма çа вечерею, і çа
êавîю ç äрóçÿмè. Замîвчóйòе аж òаê,
щîб пîсòóпîвî çабóòè. Замісòь êінîсòрічêè прî сьîãîäеннÿ Сõîäó ліпше
îберіòь äлÿ переãлÿäó «Сêажене весіллÿ». Це ж веселî і не òравмóє псèõіêó
(õîча îсîбèсòî ÿ не впевнена). Люòî
ненавèäьòе переселенців і віäверòî
віäверòайòесÿ віä веòеранів. Бач, ó
ВАС óсі пільãè çабралè. За щî вçаãалі?!
Гîлîвне – пîсòійнî çабóвайòе,
õòî є аãресîрîм. Спîжèвайòе ÿêîмîãа більше рîсійсьêîãî: віä меäіа-êîнòенòó, äî прîäóêòів õарчóваннÿ. А щî,
õіба це ÿêîсь вплèває на сèòóацію в
ООС?! І не çабóвайòе äî перераõîванîãî періîäèчнî äîäаваòè фраçó: «Оò,
сравнèòе, êаê люäè в Рîссèè õîрîшî
жèвóò!»
…Зараç äесь ó віòальні баãаòîпîверõівêè спальнîãî райîнó мèрнîãî
місòа, сèäÿчè на äèвані çа переãлÿäîм
30-сеêóнäнîãî сюжеòó ТСН прî êільêісòь пîсòражäалèõ, «вòîмлюєòьсÿ віä
війнè» ÿêèйсь «справжній сèн» свîєї
äержавè. І не äóмає, щî спîнсîр йîãî
байäóжîсòі – жèòòÿ вîїнів, ÿêі щîõвèлèнè, певнî, не вòîмлюючèсь віä війнè, äаюòь çмîãó йîмó çабóваòè прî
її перебіã. Але прî це òеж не çãаäóйòе,
не òреба!
…Прîòе чè не бîїòесÿ, щî війна наãаäає сама прî себе?
Спîäіваюсь, êîмó в çаãîлîвêó вè
äлÿ себе пîсòавèòе ó правèльнîмó
місці…
Олена ØТОКАЛО

«Ãімназія» – краùа шкільна газета області
Напрèêінці мèнóлîãî навчальнîãî
рîêó ãрîмаäсьêа îрãаніçаціÿ «Меäіаêîмпас» спільнî ç Сóмсьêèм пресêлóбîм і êафеäрîю жóрналісòèêè òа

філîлîãії Сóмсьêîãî äержавнîãî óніверсèòеòó піäбèлè піäсóмêè îбласнîãî êîнêóрсó шêільнèõ меäіа.
Наша ãаçеòа òаêîж вçÿла óчасòь ó

МИ МОЖÅМО!

ньîмó і îòрèмала êільêа ваãîмèõ віäçнаê. Це – перше місце ó нîмінації
«Креаòèвнèй вèпóсê шêільнîї ãаçеòè»
òа перше місце ó нîмінації «Кращèй
òемаòèчнèй вèпóсê шêільнîї ãаçеòè».
Бóлè й інäèвіäóальні віäçнаêè. Тóò
«Гімнаçіÿ» òаêîж îпèнèласÿ пîпереäó, çабравшè всі òрè місцÿ в нîмінації
«Кращèй авòîр шêільнîї ãаçеòè». Дèплîм çа òреòє місце îòрèмала Валеріÿ
Нîрèê, çа äрóãе – Олена Шòîêалî, çа
перше місце – Аріна Орєõîва. Наãîрîäè äівчаòам врóчèв Васèль Чóбóр,
сòаршèй вèêлаäач êафеäрè жóрналісòèêè òа філîлîãії СóмДУ, реäаêòîр
óніверсèòеòсьêîї ãаçеòè «Реçîнанс»,
прîфесійнèй пèсьменнèê і пîсòійнèй
член жóрі ТЮЖó, ÿêîãî наші шêільні
жóрналісòêè äóже пîважаюòь.
І ãîлîвна віäçнаêа – «Краща шêільна ãаçеòа» – òеж належèòь «Гімнаçії»!
¯ї врóчèла Олена Тêаченêî – ãîлîва
ГО «Меäіаêîмпас», äîêòîр філîлîãічнèõ наóê, прîфесîр, çавіäóвачêа
êафеäрîю жóрналісòèêè òа філîлîãії
Сóмсьêîãî äержавнîãî óніверсèòеòó,
çаслóжена працівнèцÿ îсвіòè. «Таê
òрèмаòè» òа реаліçóваòè себе ó прîфесії жóрналісòа пîбажала вîна і нашèм авòîрêам, і всім óчаснèêам óрîчèсòîї пîäії наãîрîäженнÿ.
На ôото: віäçначені авòîрêè «Гімнаçії» ç Васèлем Чóбóрîм.
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Ñòîð. 4. “Ã³ìíàç³ÿ”

Не бикуй!
Що таке булінг та як не стати його жертвою
Насильство у школі – проблема,
про яку тривалий час було заведено
мовчати. Тобто вона існувала, але
негласно. Останнім часом ситуація
змінилася, громадськість заговорила
про випадки агресії з боку підлітків
і визнала, що, на жаль, такі випадки
непоодинокі. Проблема постала гостро, що підтверджують чисельні соціологічні дослідження та застосовані
спроби запобігти явищу як на шкільному, так і на загальнодержавному
рівні.

Ми знаємо, що це…

«Булінг» – таким відносно новим
терміном назвали старе, багатовікове явище дитячої жорстокості. Цей
термін походить з англійської мови
(bullying) та дослівно означає «бикування». Власне, вже прямий переклад
дає розуміння цього поняття, яке перекладається на українську як цькування, знущання, залякування, тероризування. Не зважаючи на те, що
саме поняття булінгу лише входить
до сучасного українського словника,
такі поняття як дискримінація та знущання існували практично завжди. Це
явище, на жаль, актуалізувалося не
лише в Україні, а й в усьому світі. Булінг поширений чи не у всіх країнах:
дослідження щодо цього проведено у
Англії, Ірландії, Нідерландах, Норвегії, Португалії, Австралії, Японії, Бразилії, Канаді…
За
останніми
дослідженнями
Всесвітньої
організації
здоров`я
(ВОЗ), наша країна займає четверту
сходинку в світі за рівнем підліткової
агресії, пропускаючи вперед лише
Росію, Албанію та Білорусь. Згідно з
результатами дослідження, проведеного Міністерством юстиції України,
приниження у школі зазнавали 45 %
опитаних дітей у Закарпатській області, половина опитаних школярів
Київської області, понад половину
юних одеситів були свідками чи жертвами булінгу в школі. А за результатами останнього опитування ЮНІСЕФ,
67% дітей віком від 11 до 17 років
стикалися з проблемою булінгу, 24%
стали жертвами, але 48% із них нікому не розповідали про ці випадки.
Важливо також розуміти, що є відсоток учнів, які з певних причин на запитання не відповіли відверто.

Слово-дія-шкода

Минулого року в Україні зафіксували близько 109 тисяч звернень до
психологів через цькування. Причому
до фахівців зверталися як самі учні,
так і батьки та вчителі. Про це повідомила керівник Директорату інклюзивної та позашкільної освіти Міносвіти
Лариса Самсонова. Відтак, можемо
переконатися, що булінг є серйозною
загрозою дитячій психіці та
здоров’ю. А для вирішення
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проблеми важливо розуміти її сутність.
Конкретного міжнародного визначення такого поняття як «булінг» не
існує. Наприклад, за законодавством
України, булінг «це діяння (дії або
бездіяльність) учасників освітнього
процесу, які полягають у психологічному, фізичному, економічному, сексуальному насильстві, у тому числі із
застосуванням засобів електронних
комунікацій, що вчиняються стосовно
малолітньої чи неповнолітньої особи та (або) такою особою стосовно
інших учасників освітнього процесу,
внаслідок чого могла бути чи була
заподіяна шкода психічному або фізичному здоров’ю потерпілого».
А визначення, зроблене норвезьким психологом Даном Олвеусом,

вання за допомогою жорстоких слів,
постійні образи, погрози і неповажні
коментарі про будь-кого щодо зовнішнього вигляду, релігії, етнічної
приналежності, інвалідності, особливості стилю одягу і т. п.
Як із ним боротися? Психологи радять не відповідати на агресію
агресією, навіть якщо вона лише
словесна. Булер, скоріш за все, очікує саме на таку реакцію: його мета
– вивести жертву з себе. Починаючи сердитися, жертва ніби доводить
правоту булера в тому чи іншому питанні, показує свої слабкі сторони.
Сприймаючи все близько до серця
та ображаючи у відповідь, жертва замикає «коло злості». Найкращий вихід
із цієї ситуації – розірвати таке коло.
І є безліч способів це зробити, на-

відомим своїми роботами в області
агресивної та асоціальної поведінки
дітей, підкреслює три важливих компоненти, що входять до складу явища
булінгу: а) це агресивна поведінка,
що включає небажані негативні дії; б)
це модель поведінки, що неодноразово повторюється в часі; в) це дисбаланс влади й сили.
Отже, булінг це соціальна поведінка, що проявляється у відносно
стійких групах. Він включає в себе
невідповідність сили та влади, що
ставить жертву в становище, в якому
вона не здатна ефективно захищатися від негативних впливів. Булінг
може набувати форм антисоціальної
поведінки, скажімо, образ, вимагання, фізичного насильства, поширення
чуток, виключення із соціальних груп,
псування майна, а також погроз.
Психологи поділяють булінг на чотири види: вербальний (словесний),
соціальний, кібербулінг та фізичний
булінг.

приклад, просто сказати кривднику
комплімент у відповідь. Головне правило виходу з цього конфлікту – не
платити тією ж монетою.

Словесний булінг

– словесне знущання або заляку-

Соціальне залякування

або булінг із застосуванням тактики ізоляції припускає, що когось
навмисно не допускають до участі в роботі групи, чи до прийому їжі
за обіднім столом, чи до гри, занять
спортом або громадської діяльності.
Як боротися з цим? Зазвичай подібні «протести» організовує одна або
кілька осіб, всі інші лише пливуть
за течією, не маючи власної думки.
Жертві такого виду булінгу потрібно не сприймати подібні ситуації на
свій рахунок, вона не забов’язана подобатися всім. Головне: пам’ятати,
що такі дії з боку будь-кого є лише
суб’єктивною думкою булерів.

Кібербулінг

або кіберзалякування полягає у
звинуваченні когось із використанням образливих слів, брехні і неправдивих чуток за допомогою електрон-
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нîї пîшòè, òеêсòîвèõ пîвіäîмлень і
пîвіäîмлень ó сîціальнèõ мережаõ.
Сеêсèсòсьêі, расèсòсьêі òа інші пîäібнîãî рîäó пîвіäîмленнÿ сòвîрююòь
вîрîжó аòмîсферó, навіòь ÿêщî не
спрÿмîвані беçпîсереäньî на вас. У
сóчаснîмó свіòі прîсòіше çа все сòаòè
жерòвîю êібербóлінãó, îсêільêè бóлерè часòî мîжóòь õîваòèсÿ çа масêîю
іншèõ люäей абî äіÿòè анîнімнî, і ó
більшîсòі вèпаäêів çнайòè òаêèõ îсіб
немîжлèвî Яê ç нèмè бîрîòèсÿ? Іãнîрóваòè! Пîäібнîãî рîäó спільнîòè
абî пîвіäîмленнÿ лèше çабèраюòь
час. Несòè певнó çаãрîçó вîнè мîжóòь
лèше ó òîмó вèпаäêó, ÿêщî всі їõні äії
спрèймаòè всерйîç, чîãî ні в ÿêîмó
раçі не варòî рîбèòè.

Ôізична агресія

абî бóлінã çа äîпîмîãîю аãресèвнîãî фіçèчнîãî çалÿêóваннÿ пîлÿãає ó
баãаòîраçîвî пîвòîрюванèõ óäараõ,
піäніжêаõ, пîшòîвõаõ і äîòèêаõ небажанèм і неналежнèм чèнîм. Яê іç нèм
бîрîòèсÿ? Звернóòèсÿ äî пîліції.

…² ïокарання

18 ãрóäнÿ 2018 рîêó Верõîвна
Раäа Уêраїнè прèйнÿла Заêîн «Прî
внесеннÿ çмін äî äеÿêèõ çаêîнîäавчèõ аêòів Уêраїнè щîäî прîòèäії бó-

“Гімнаçіÿ”. Сòîр. 5.
лінãó (цьêóванню)». Тîмó віäòепер
вчèненнÿ бóлінãó непîвнîліòньîї чè
малîліòньîї îсîбè бóäе êараòèсÿ
шòрафîм віä 850 äî 1700 ãрн абî

Оêремî переäбачена віäпîвіäальнісòь çа прèõîвóваннÿ фаêòів бóлінãó. Яêщî êерівнèê çаêлаäó îсвіòè не
пîвіäîмèòь пîліцію прî віäîмі йîмó
вèпаäêè
цьêóваннÿ
сереä
óчнів,
Òåðì³í «bullying» äîñë³âíî îçíà÷àº «áèêóâàííÿ».
йîãî
îшòрафóюòь
на сóмó віä 850 äî
Íàøà êðà¿íà çàéìàº ÷етверту ñõîäèíêó â ñâ³ò³ çà
1700 ãрн абî прèçначаòь
вèправні
ð³âíåì ï³äë³òêîâî¿ àãðåñ³¿, ïðîïóñêàþ÷è âïåðåä ëèøå
рîбîòè на сòрîê äî
Ðîñ³þ, Àëáàí³þ òà Á³ëîðóñü.
îäнîãî місÿцÿ ç віäраõóваннÿм äî 20 %
Çà ä³¿ íåïîâíîë³òí³õ відповідатимуть ¿õ батьки, äî
çарîбіòêó.
ÿêèõ çàñòîñîâóâàòèìóòü ïîêàðàííÿ ó âèãëÿä³ øòðàôó
Таêîж в Уêраїні
â³ä 850 äî 1700 ãðí àáî ãðîìàäñüêèõ ðîá³ò íà ñòðîê
працює Націîнальна
ãарÿча лініÿ ç пèòань
â³ä 20 äî 40 ãîäèí.
çапîбіãаннÿ насèльсòвó òа çаõèсòó прав
ãрîмаäсьêèмè рîбîòамè віä 20 äî 40 äіòей çа нîмерîм (0800) 500-33-50.
ãîäèн. Знóщаннÿ, вчèнені пîвòîрнî Кваліфіêîвані спеціалісòè працююòь
óпрîäîвж рîêó післÿ абî ж ãрóпîю 24 ãîäèнè на äîбó, äîпîмаãаючè пîîсіб êараòèмóòьсÿ шòрафîм ó рîçмірі сòражäалèм.
віä 1700 äî 3400 ãрн чè ãрîмаäсьêèВсі ці çаõîäè пîòрібні äлÿ çавермè рîбîòамè на сòрîê віä 40 äî 60 шеннÿ баãаòîліòньîї ісòîрії цьêóваннÿ,
ãîäèн. У раçі цьêóваннÿ непîвнîліòні- пîліпшеннÿ псèõîлîãічнîї аòмîсферè
мè віä 14 äî 16 рîêів, віäпîвіäаòèмóòь в шêільнèõ çаêлаäаõ òа çбереженнÿ
їõ баòьêè абî îсîбè, щî їõ çамінÿюòь. çäîрîвîї псèõіêè äіòей, ÿêі є майбóòДî нèõ çасòîсîвóваòèмóòь пîêараннÿ нім нашîї äержавè.
ó вèãлÿäі шòрафó віä 850 äî 1700 ãрн
абî ãрîмаäсьêèõ рîбіò на сòрîê віä 20
Тему вив÷ала
äî 40 ãîäèн.
Марія ПРИХОЖАÉ

Hate. І нічого особистого
«Длÿ òîãî, щîб сòаòè жерòвîю бóлінãó, не îбîв’ÿçêîвî êîмóсь не пîäîбаòèсÿ. Дîсòаòньî «піäõîäèòè» на цю рîль»,
– òаêèмè слîвамè рîçпîчав свîю прîмîвó аäвîêаò Дмèòрî Кîлîмієць на Дрóãîмó шêільнîмó семінарі ç права. Темîю
сòав саме бóлінã. Тема бîлюча, чè не
òаê? Саме òîмó в òравні небайäóжі ãімнаçèсòè çóсòрілèсÿ в аêòîвій çалі ç аäвîêаòамè òа сóääею-спіêерîм Зарічнîãî
райîннîãî сóäó місòа Сóмè.
Рîçпîвсюäженнÿ
непрèсòîйнèõ
фîòî, іçîлÿціÿ люäèнè віä êîлеêòèвó,
віäбèраннÿ речей, фіçèчне насèллÿ
– все це бóлінã. І лèше 2018-ãî рîêó
прî це пîчалè ãîвîрèòè не лèше ó çалаõ сóäó, а й ó шêîлаõ òа на пóбліці.
Яê рîçпіçнаòè бóлінã? Існóє äва
îснîвнèõ êрèòерії: сèсòемнісòь і наÿвнісòь òрьîõ сòîрін: аãресîр, жерòва
òа свіäêè.
Першèм пóнêòîм є сèсòемнісòь
– пîвòîрюванісòь, аäже аãресîрè
прîсòî не мîжóòь çóпèнèòèсÿ ó çнóщаннÿõ наä іншîю люäèнîю. За äîсліäженнÿмè псèõîлîãів, äîсèòь часòî
весь òîй неãаòèв іäе ç рîäèнè. Бачèòè
прèêлаä і насліäóваòè – òаêèм ãаслîм
êерóюòьсÿ бóлерè. Жерòвамè ó òаêèõ
вèпаäêаõ сòаюòь «сірі мèшêè», çа ÿêèõ
немає êîмó пîсòîÿòè. Тîмó віäпîвіäі
на çапèòаннÿ «Чîмó òè це рîбèш саме
çі мнîю?» мîже вçаãалі не бóòè.

ВІД ПРАКТ
ИКІВ

Рîлі – ще îäна ç найважлèвішèõ õараêòерèсòèê. Зîêрема, чîмó
îбîв’ÿçêîвîю є наÿвнісòь спîсòеріãача? Бî ж баãаòî люäей плóòаюòь
бóлінã іç насèллÿм, äе òреòÿ сòîрîна неîбîв’ÿçêîва. Тóò óсе äîсòаòньî прîсòî. «Кîлè напаäнèê віäчóває
êîнòрîль і влаäó наä жерòвîю, òî
намаãаєòьсÿ çа бóäь-ÿêó цінó рîçпîвсюäèòè цю інфîрмацію, а сòаре-äîбре «сарафанне раäіî» сòає ó наãîäі»,
– äілèòьсÿ аäвîêаò Семен Сòаäнèê.
Таêа «слава» бóцімòî має бóòè õîрîшèм піäґрóнòÿм äлÿ äóмêè, щî бóлер
мîже рîбèòè все, щî çавãîäнî.
«Тî ÿê же бîрîòèсÿ ç аãресією
щîäî себе?» – çапèòала óченèцÿ
5(9)-В êласó Бîãäана Абарîвсьêа.
«Яêщî вè сòаєòе жерòвîю, перше,
щî неîбõіäнî çрîбèòè, – рîçпîвісòè
прî сèòóацію люäèні, ÿêій äîвірÿєòе», – раäèòь сóääÿ-спіêер Зарічнîãî
райîннîãî сóäó Сóм Ганна Шелеõîва. Не пîòрібнî мîвчаòè. Рîçпîвісòè
прî свій вèпаäîê – не сîрîмнî. «Таêèм чèнîм люäè çмîжóòь піäòверäèòè
ваші слîва, ÿêщî äîвеäеòьсÿ наäалі
віäсòîюваòè себе», – äîäає аäвîêаò
Дмèòрî Кîлîмієць.
Олена Шóòêî, óченèцÿ 5(9)-Г êласó, çвернóлась äî спіêера çі свîєю
прîблемîю: «Мене віäверòî іãнîрóюòь ó õóäîжній шêîлі çа òе, щî інî-

äі ÿ мîжó спілêóваòèсÿ рîсійсьêîю.
Звіснî, ÿ рîçóмію óêраїнсьêó òа беç
прîблем спілêóюсÿ нею, але це не
нîрмальнî, êîлè люäèнó іãнîрóюòь çа
мîвó, ÿêîю вîна спілêóєòьсÿ». Жîäен
іç прîмîвців не пîраäèв äівчèні «не
çверòаòè óваãè», ÿê це, çа слîвамè
Оленè, рîбèлè äîрîслі раніше. Аäвîêаò Дмèòрî Пóшêар пîраäèв çвернóòèсÿ äî êерівнèцòва «õóäîжêè» òа
пîãîвîрèòè ç бóлерамè.
Таêîж правîçаõèснèêè рîçпîвілè
прî ріçні меòîäèêè бîрîòьбè ç бóлінãîм çа êîрäîнîм. Сереä нèõ, çîêрема,
«Меòîä Фарсòа». Він пîлÿãає ó òîмó,
щîб сòвîрèòè êîманäó çі сòаршîêласнèêів, ÿêі бóäóòь «наãлÿäаòè» çа мîлîäшèмè шêîлÿрамè. Таêа òаêòèêа вже аêòèвнî äіє ó США òа Швеції. Мîжлèвî,
неçабарîм вîна ç’ÿвèòьсÿ і в Уêраїні.
Наîсòанîê найаêòèвнішèм óчаснèêам äèсêóсії пîäарóвалè серòèфіêаòè
віä парòнерів прîеêòó.
«Віä себе õîчеòьсÿ äîäаòè, щî îбражаòè іншèõ çараäè çаäîвîленнÿ
власнîãî еãî – це îäèн іç найжаõлèвішèõ спîсîбів піäнÿòè самîîцінêó.
Вèêîрèсòîвóйòе òелефîнè äлÿ навчаннÿ òа рîçвèòêó, а не цьêóваннÿ»,
– піäсóмóвала Ганна Шелеõîва.
Лера НОРИК
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Діємо! І – не задля звань
Оптимістична історія про те, як я не стала мером
Мандраж. Долоні пітніють, подих

пішла, то вже мусиш дійти! Пересту-

захоплює, ти розумієш, що зовсім

пивши поріг, була трохи спантеличе-

скоро – на сцену, де близько тисячі

на, бо зовсім не очікувала такої нава-

пар очей будуть дивитися на тебе та

ли людей на вакантне місце (читати

чекати передвиборчого виступу...

надзвичайно виразно!) Мера Арте-

…Стоп-стоп-стоп! Якось усе за-

ківської Громади. «Ну і добре, – по-

надто серйозно. Так, усі ці «симпто-

думала я. – Менше шансів, що мене

ми» перед виходом на передвибор-

візьмуть».

чі дебати, звісно, були. Але люди

Почалася

співбесіда.

Активних

чекали не просто виступу – агітації,

по черзі запитували, хто вони, чим

кампанії чи ще чогось у цьому роді –

займаються вдома, що їх вирізняє

чекали на план роботи на зміні. Кон-

з-поміж інших. З першими пункта-

кретизую: зміні табору «Артек», де я

ми підлітки впоралися легко, а ось із

на 21 день ледь не стала мером.

третім виникли труднощі. Були різні

Отже, ще раз почнемо спочатку.

презентації: від навчання в Школі Ав-

Літній сонячний день не віщував

стрійського етикету до змащування

нічого надзвичайного: зараз знову

дверей милом.

підемо готуватися до вечірнього кон-

Наступного дня викликали до го-

церту. Але так трапилося, що за два

ловного корпусу. Мене та ще шістьох

дні в таборі я показала себе як акти-

дівчат привітали, повідомивши, що

віст свого товариства. Тому саме до

тепер ми – команда, що у кожної є

мене підійшов наш вожатий Максим

24 години на створення агітаційної

і з надією в голосі сказав: «Лєро, це

програми, а після цього – дебати та

велика можливість, – не підведи».

ввечері наступного дня – інавгурація.

Чесно: мені того не хотілося. Бо

Промову для дебатів я намагалася

доводеться менше часу проводити

робити максимально веселою, ство-

з новими друзями. Проте через «не

рювати ситуації, щоб якимось чином

хочу» та ледве не плач я з

двома

спілкуватися з аудиторією. Саме це

хлопцями пішла до актової зали. Вже

було основним козирем. Ну, а далі ви

розуміла, що назад дороги немає, –

вже знаєте: хвилювання, хвилювання

характер такий, що ж зробиш: якщо

та ще раз хвилювання. Я виступала
першою, тому було вдвічі страшніше.
Але все пройшло нормально.
І ось проголосували, настав момент істини. Хто ж стане мером на
сьомій зміні? Ведучий закінчує фразу… і… називає не моє ім’я. Виявилося, я відстала на один відсоток! Тож
стала віце-мером.
За що ж ми боролися? За можливість спільно створювати проекти;
доносити побажання більшості до
керівництва табору та… ще дуже багато пунктів. Скажімо, стати спікером
на відкритті міжнародного фестивалю
«Змінимо світ на краще»; спробувати себе у ролі аніматора для дітей у
«Школі волонтерства Артеку»; долучитися до організації та проведення
заходів: від «Шоу талантів» до квесту
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«Життя 90-х» – усе це лише маленька
частина цікавих табірних можливостей. Завдання ставали все важчими
і деякі учасники зовсім перестали
з’являтися на зборах.
До Великої Економічної Гри («монополії» у реальному житті) нас залишилося шестеро, далі – менше. Моїм
завданням на цій грі була реєстрація
підприємств. І це справді було непросто: бажаючих безліч, кожному треба
приділити увагу. Такі «екстримальні»
умови зробили учасників і мене особисто більш витривалими.
…Дні йшли, все ближчим ставало
закриття зміни. Саме там усі мали дізнатися, хто отримає звання «Найактивнішого з артеківців» і кубок Альфи.
Я думала, що стану другою і цього
разу. Але робота та труднощі не зламали, а допомогли. Тож додому я їхала вже з «граалем» і усвідомленням
того, що я – найактивніша.
До чого все це? А хочу сказати:
аби щось робити, не треба чекати чогось від когось. Так, мером я не стала. Але за роботу, старання та прагнення дійсно можна отримати значно
більше, ніж статус.
Ти, хто читає цей матеріал, можеш
прямо зараз почати працювати, творити і створювати. Не варто чекати
команди чи визнання від когось. Потрібно просто почати діяти!
Валерія НОРИК

ТЮЖ, який завжди з тобою

“Ã³ìíàç³ÿ”. Ñòîð. 7.

My first my last my
everything
Це про турнір. Якщо точніше, то
про турнір юних журналістів. Саме
про нього, бо для мене він перевершив історію, право, філософію та релігієзнавство. З нього почалась моя
турнірна історія, ним і закінчиться.
Вперше я спробувала себе як
складова «Nota Bene» ще у восьмому
класі. Тоді була у складі команди не
«теоретиком», а учасником творчого
конкурсу. Ох, як зараз пам’ятаю свої
спроби брати бліц-опитування у команд і журі на перерві, коли всі поспішали до їдальні. Тоді наплутала імена, прізвища, команди, посади… Всі
гравці здавалися такими дорослими
і серйозними. Здавалося, рівень їх
знань і виступів недосяжний для таких простих смертних, як я.
Потім був Всеукраїнський ТЮЖ.
Коридори гімназії заполонили гравці
з різних міст, областей. І знову я –
на творчому конкурсі. Пам’ятаю всі
до останньої екскурсії, всі жарти надзвичайно добрих і веселих «творчих»
учасників. Ніколи не забуду і повні
ноги піску на заводі будматеріалів.
Тоді з’явилися друзі і з Сум, і з Краматорська, і з Харкова, з якими підтримувала контакт приблизно рік, до
наступного ТЮЖу.
Після завершення того турніру
весь основний склад «Nota Bene» закінчив і навчання у школі. І ось наступного року я – капітан. Тремтячі
від хвилювання руки, інколи надто
агресивна манера подачі і величезна
самовпевненість, – так, мені вдалося
це все поєднати!.. Команда, 3/4 учасників якої брали участь у подібних
змаганнях вперше, виборола перше
місце. Шок у всіх, навіть у нас.
Мій перший всеукраїнський етап
у ролі капітана команди запам’ятався
тим, що нам не вдалося відрізнити
FM-станцію від звичайної радіостанції, а також висловом однієї прекрасної людини «Всі ми люди, всі ми християни».
Потім знову область. Напевне
слова «Моя Україна – це люди. Люди,
які творять наше сьогодення!» викарбувані назавжди у серці, бо кількість дублів для відео «Моя Україна»
порахувати неможливо, хоча б через
те, що такого числа ще не вигада-

ли, здається. Так
само викарбувані і спроби визначення понять
«вайбер» і «білґейтс» (семе так,
одним словом),
які нас просили
навести наші суперники. Тоді від
них я дізналася,
що Фейсбук – для комунікацій із політиками, а Твіттер – «єднає душу і
кров українців».
Другий всеукраїнський ТЮЖ. Чергові турнірні «перли»: «У мене вимкнули світ...ло», «Назараз», «По-третє,
нічого» і «Татаренко у фіналі!». Коротко і змістовно. Ми раділи кожній грі
як можливості себе проявити і навіть
не намагалися думати про перемогу.
Головними у тому турнірі були люди,
наше спілкування і наші знайомства.
Саме тоді дізналася про величезний
відсоток прекрасних людей на ТЮЖі.
Мій останній обласний етап: час,
коли я зрозуміла, що все поступово
завершується. І ранкові збори в 38
кабінеті, і апельсини, і ТЮЖ. Вічним
лишається лише потік найрізноманітніших цитат, а саме: «У мене є руки,
ноги і голова», «Тобто ти там стрибала по дахам?», «Церковні статті»,
«Баланс підвищився, проте не підвищився, проте зріс», «Не буває райдуги без веселки», «Докищо» і дуже
багато інших.
Мій останній всеукраїнський етап:
у чвертьфінальних інтелектуальних
боях «Nota Bene» сама себе перевершила. Всім дякували за толерантність, нам – за наполегливість. Більшість часу ми просто намагалися не
сміятися, бо приводів було багато.
Зокрема як цитат із нас самих: «Коли
людині відриває руку, вона не думає
про морфій», « – Можете навести
приклад цифр? – Так, 1,2,3..», «Додому хочу, спатоньки», «Дякую команді
опонента за чудовий театральний виступ», «Якшо шо...», так і вимовлених
іншими: «Сторітелінг – це проблема
чи не проблема 21 століття», «Іноді
люди думають, що лонгрід – це щось
довше, аніж надпис на паркані», «З
яких людей ви будете брати репор-

òаж», «Змісь», «Пîчаласÿ війна, а на
неї ніõòî не прèйшîв»...
Осîблèве місце ó мîємó серці
çаймаюòь мîї нîмінації. «Кращèй
òвîрчèй äîрîбîê», «Інòелеêò òóрнірó»,
«Кращèй êапіòан», «Майсòер пîлеміêè», çнîвó «Кращèй êапіòан», «Кращèй
îпîненò» і вже вîсòаннє «Кращèй êапіòан» – все це наäçвèчайнî ãрілî
äóшó, навіòь êîлè мè не çаймалè перше місце.
…ТЮЖ – це велèчеçна рîäèна. Зі
свîїмè сварêамè, інòрèãамè, але òаêа
ріäна. І óчаснèêè êîманä, ÿêі îäèн
îäнîãî нещаäнî êрèòèêóюòь ó ãрі, òа
на перерві прèãîщаюòь цóêерêамè і
шîêîлаäîм. І êерівнèêè êîманä, ÿêі
êажóòь òîбі êîмпліменòè, але вîäнîчас õîчóòь, щîб òè вже пішла, бî їõ
êîманäам òаê бóäе леãше. І жóрі, ÿêе
прîсòî îб’єêòèвне – і все.
Оòже,
піäсóмîвóючè,
сêажó:
«Щèрî віòаю всіõ прèсóòніõ! Мîє ім’ÿ
Орєõîва Аріна і сьîãîäні ÿ вèсòóпаю
ó рîлі Дîпîвіäача віä êîманäè «Nota
Bene» ç пèòаннÿм нîмер 29382001,
ÿêе çвóчèòь òаê: «Хòî òаêа Галèна Ціпêî і ÿê вîна сòîсóєòьсÿ нашîї òемè?»
(Пîÿсню: пèòаннÿ прî Галèнó
Ціпêî òа її рîль ó фейêîвîмó інфîрмóванні бóлî першèм çапèòаннÿм çа
всю мîю òóрнірнó êар’єрó. Вîнî äóрне, беççсміòîвне, нелîãічне і баãаòî
ÿêе ще, але вîнî перше і òîмó леãенäарне).
Аріна ОРЄХОВА
Від редакції: Цей маòеріал Аріна
напèсала післÿ веснÿнîãî ВТЮЖó.
Тîäі мè планóвалè вèпóсòèòè ще îäне
чèслî «Гімнаçії», але не сêлалîсÿ. Тîж
пóбліêóємî спîãаäè прî òóрнір çараç.
У òîй час, ÿê Аріна пîчала черãîвèй
навчальнèй ріê óже ÿê сòóäенòêа філîсîфсьêîãî фаêóльòеòó Кèївсьêîãî
націîнальнîãî óніверсèòеòó імені Тараса Шевченêа.
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МАНДРІВКИ

Стежками Карпат
На календарі 31 травня і ми у класі

Оскільки у горах можуть бути змії,

вже знаємо плани на перший місяць

сказали одягати такі речі, щоб усе

літа: подорож до Карпат!.. 4 черв-

було закрито. Виглядаємо ми тепер,

ня вся гімназійна група зібралася на

звісно, далеко не на всі 100.

вокзалі. Нашим батькам розповіли

Екскурсія дуже цікава, якби ще

про план перебування у Карпатах.

не пішов дощ, і ми не чекали, поки

Нарешті прибуває поїзд, ми займає-

він закінчиться. Блукаємо дорогами

мо місця та вирушаємо.

Яремче, спостерігаємо за буденним

Якщо запитати, які плюси у по-

життям гуцулів. Потім прийшли у за-

дорожі з класом, то можна впевнено

повідник, де живуть олені, дики свині,

сказати, що, перш за все, це весело.

качки та ще багато тварин і птахів.

Ми грали в ігри та спілкувалися до
самої ночі.

8 червня. Вранці прокинулися з

І нарешті піднімаємося на До-

гарним настроєм. Збираємо речі та

вбуша. Гірське каміння, пагорби та

їдемо на ще одну екскурсію. Спо-

5 червня. Прибуваємо до першої

красиві краєвиди. Ось тут починаєть-

чатку приїхали до садиби «Перці», де

точки призначення – Львову. Попере-

ся найскладніше: йде дощ, каміння

куштуємо смачний сир та узвар. Най-

ду день екскурсій із важкими рюкза-

слизьке, а ми то спускаємося по ньо-

більше нам сподобалися великі те-

ками. Ми відвідуємо різні музеї та ви-

му вниз, то знову підіймаємося вгору,

рези, ми провели на них майже весь

значні місця. Настав вечір, прийшов

долаючи пагорби. Ще ми відвідали

час. Зробили багато класних фото-

час сідати у поїзд до Яремче. Після

два заворожуючих водоспади.

графій і познайомилися зі справжніми

довгого та цікавого дня у Львові ми

Сьогодні був складний день. Ляга-

засинаємо в очікувані наступного дня.

ємо спати, адже завтра збираємося

6 червня. Нарешті Карпати! Че-

гуцулами.
Вирушаємо до Буковелю, де будемо кататися на підйомниках. На

підкорити Говерлу.
дуже

вершині багато кульбабок, і ми з по-

садиби «Яблучко». Дорогою до неї

рано, їдемо до Говерли. Дорогою

другою намагаємося зробити красиві

зустрічаються гарні краєвиди, відкри-

слухаємо від екскурсовода, які нега-

фотографії.

вається вид на гори. Наші автобуси

разди можуть із нами статися, якщо

Остання

рез пів години будемо заселятися до

7

червня.

Прокинулися

зупинка

–

переверну-

зупиняються, і ми з речами йдемо до

не зважати на правила. А потім – схо-

та хатинка. Спочатку лабіринт, потім

місця проживання. Важко тягти валі-

дження. Пройшли половину шляху, а

криві дзеркала і нарешті потрапляємо

зи, та ще й усі –

з рюкзаками, але

він стає все складнішим... Туман, ні-

у дім догори дригом. Поруч із хатин-

далі височіють пагорби, де автобуси

чого не видно, та ми вже майже на

кою можна зробити фотографії з 3D

вершині. Ми підкорили близько 2000

картинами. Час провели дуже весело,

метрів за дві години.

а попереду вже дорога на вокзал.

не проїхали б.
В очікуваннях

відкриваємо двері

до нашої кімнати. Жити нам вчотирьох. Я зразу займаю зі своєю по-

Погода дуже мінлива. Повертаємося назад і… починається

град.

Поспавши в автобусі, о першій
годині ночі сіли на вокзалі, на вули-

другою м’яке ліжко, дівчатам зали-

Каміння та трава слизькі, всі пада-

ці. Всі дуже сонні. Врешті заходимо

шається диван. Все з дерева, тепло,

ють, дощовики хоч трохи рятують від

у поїзд на Суми. Лягаємо спати, але

комфортно, умови нам дуже сподо-

бруду та дощу. Спустилися донизу

я ще встигаю подумати, як хочеться

балися. Не встигли розібрати речі, як

брудні, та переповнені емоцій. По-

поділитися враженнями з батьками.

нас уже кличуть на сніданок. Годують

заду п`ять годин дороги. Я пишаюся

Подорож вийшла дивовижною.

у Карпатах неймовірно смачно.

тим, що ми всі, крім однієї дівчинки,

Сьогодні за планом екскурсія до

7’ 19

Яремче та гори Довбуша.
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підкорили гору.
Завтра останній день в Яремче.
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