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Осень – время мечтать и смотреть разноцветные сны, 

Запивать холода самым лучшим жасминовым чаем, 

Не испытывать сплин или ложное чувство вины 

От того, что дожди ну нисколечко не огорчают! 

Осень – время зонтов, что давно  

                                      застоялись в углу, 

Время новых плащей и сапог  

                               в разноцветную клетку, 

Чтобы лично узнать глубину и  

                                        количество луж, 

А не грустно вздыхать и скучать  

                                по ушедшему лету. 

Осень – время стихов с неизбежным наличием фраз 

Об унылой поре, листопаде, капризах погоды… 

Осень – повод подумать, почувствовать «здесь» и «сейчас» 

И, конечно, любить вопреки всем законам природы!                                                                                             

Евгения Ренар 
 

Осень — время мечтать 
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           20 травня 2017 року 10 учнів Класич-

ної гімназії успішно склали перший міжна-

родний іспит з німецької мови 

« Fit in Deutsch 1». 

           29 вересня 2017 року відбулося уро-

чисте нагородження команди Класичної гім-

назії сертифікатами Гете – Інституту м. Киє-

ва у рамках проекту «Міжнародні сертифіка-

ти з німецької мови для учнів» у 2016-2017 

навчальному році, присвячене Року німець-

кої мови в Україні. Це учні: Головашова Со-

фія (7–Б кл.), Нємчунова Аделія (8-А кл.), 

Рєзнік Ольга та Гриценко Августа (8-В кл.), 

Грицук Дар'я, Доля Артем, Кац Марія (8-Г 

кл.), Біцан Аліна (9-Б кл.), Вакал Євгенія та 

Кац Анастасія (10-Г кл.) Разом з сертифіка-

тами учасники отримали від завуча інозем-

них мов Пушко І.І. та вчителя німецької мо-

ви Бондаренко Т.І. сувеніри та подарунки з 

позначкою «Гете – Інститут м. Києва» 

           До речі, Гете – Інститут є співзаснов-

ником Асоціації мовних експертів  Європи, 

що існує з 1990 року. Нині члени Асоціації 

ро-

зробляють і приймають іспити з 26 європей-

ських мов. 

          Команда учнів у свою чергу презенту-

вала творчі роботи з теми « Чому німецька?» 

           Після цього учні, 

вчителі та батьки залюб-

ки переглянули позашкі-

льні проекти з німецької 

мови за 2016-2017 навча-

льний рік: “День Святого 

Мартіна‖, ―Різдвяний яр-

марок‖, ―Заочний абоне-

мент‖ Гете – Інституту, 

―Мова. Культура. Німе-

ччина‖, ―Кулінарні тра-

диції Німеччини‖.   

     

       Доценко Анастасія, 

               9-А клас 
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           Міжнародні сертифікати з німецької мови 
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 Перша у рейтингу – відзначити успіхи 

Сумської класичної гімназії завітали гості з 

Харківського регіонального центру 

оцінювання якості освіти та начальник місь-

кого управління освіти і науки Антоніна Да-

нильченко і директор обласного департамен-

ту освіти і науки Вікторія Гробова. Фахівці 

поспілкуватись із вчителями, які допомага-

ють дітям досягати вершин, та привітали 

навчальний заклад з видатною перемогою. 

200 балів у ЗНО  - реальність для учнів Сум-

ської класичної гімназії. В 2016-2017 навча-

льному році  вищі  балі отримали 3 випуск-

ника цього навчального закладу. Це кращій 

результат по всій Слобожанщині.  Сама ж 

гімназія за результатами ЗНО посіла I місце 

у рейтингу  найкращих шкіл міста. За слова-

ми директора Харківського регіонального 

центру оцінювання якості освіти Олександра 

Сидоренка,  ці результати – показник грамо-

тної  вчительської роботи. Олександр Сидо-

ренко відмітив, що Сумська класична гімна-

зія єдина  в 3 областях (Харківський, Сумсь-

кий, Полтавський), де  три учні отримали 

200 балів, і це вкотре підтверджує  високоя-

кісний, високоефективний результат роботи 

всього колективу, за яким харківський регіо-

нальний центр спостерігає всі 10 років свого 

існування. 
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Видатна  перемога 

Благотворительная ярмарка 

 13 октября  в 

гимназии была про-

ведена благотвори-

тельная ярмарка, по-

свящѐнная Дню за-

щитника Украины. 

Все классы приняли 

активное участие в 

этом мероприятии.  

Ученики украсили 

украинской симво-

ликой свои  

«торговые»  места,  надели праздничные вы-

шиванки, красиво оформили свои столы, ло-

мящиеся от  пирогов, пирожных, тортов, кон-

фет, пряников и других изделий,  выпечен-

ных своими руками.                           

Целую большую 

перемену под  

украинские пес-

ни шла бойкая 

торговля. Уче-

ники и учителя 

гимназии смог-

ли  по достоин-

ству оценить 

кулинарное ма-

стерство  участников ярмарки. Все собран-

ные деньги гимназисты передали на лечение 

шестилетней Ксении Довгопол и находящей-

ся в тяжѐлом состоянии Светлане Евтеевой, 

жене погибшего в харьковском ДТП выпуск-

ника гимназии.  

             Парламент гимназии 
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 День української писемності та мови – 

свято, яке відзначається ще з 1997 року в 

нашій країні. Це свято було засноване в 1997 

році. Сталося це завдяки ініціативі президен-

та України Леоніда Кучми. Він підписав указ 

на честь українського літописця преподобно-

го Нестора — послідовника творців слов'ян-

ської писемності Кирила та Мефодія. Саме 

цим документом і був заснований День 

української писемності та мови. Варто від-

значити, що саме автора "Повісті минулих 

літ" Нестора Літописця вважають "батьком 

української словесності". Але і зараз продов-

жуються дослідження історії української пи-

семності. Є варіант, що раніше на території 

нашої країни було кілька варіантів правопи-

су. 

 Потрібно сказати, що День української 

писемності і мови не тільки офіційне дер-

жавне свято, але і церковне. Перший у су-

часній українській мові твір, який відповідає 

візантійським першоджерелам, православні 

назвали акафістом Богородиці Холмської. 

Традиційно в цей день проходить досить ба-

гато заходів. Щорічно, в День української 

писемності та мови можна побачити урочи-

сте покладання квітів до пам'ятника Нестора 

Літописця. Так само проходить нагороджен-

ня кращих українських літераторів і популя-

ризаторів українського слова, а також видав-

ництв, які випускають літературу українсь-

кою мовою. В День української писемності 

та мови  традиційно проводиться всеукраїн-

ський диктант єдності.  

Парламент гімназії завітав до міської ради 
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Турнир  юных  экономистов 

 В октябре команда нашей гимназии 

приняла участие в ежегодном турнире юных 

экономистов, который проходил на базе Ин-

ститута бизнес-технологий УАБС Сумского 

государственного университета. Каждый год 

наша школа участвует в турнире и занимает 

на нем призовые места. В этом году гимна-

зию представляла команда "Классика": капи-

тан Дмитрий Телетов (11-Г), Антон Лянной 

(11-Г), Игорь Третьяк (11-Г), Касьянов Денис 

(11-Г), Абрамец Владислава (11-Г). В тяжѐ-

лой борьбе юные экономисты заняли почет-

ное второе место, с отрывом от первого в две 

десятых балла. Наша команда выделилась 

сплочѐнной совместной работой, глубокими 

познаниями в вопросах турнира и умением 

корректно и вежливо отстаивать своѐ мне-

ние. Большой вклад в достойное выступле-

ние команды вложила учитель географии и 

экономики Светлана Николаевна. Таких вы-

соких результатов нам удалось достичь бла-

годаря общим усилиям и взаимной помощи. 

Антон Лянной подготовил для нас прекрас-

ные компьютерные презентации, Дима Теле-

тов на правах капитана организовывал рабо-

ту участников, Игорь Третьяк показал себя 

талантливым оппонентом и докладчиком а 

Денис Касьянов был нашим неизменным ре-

цензентом и локомотивом всей коман-

ды. Турнир стал для нас хорошим испытани-

ем и колоссальный опытом. Мы научились 

работать с огромным количеством различной 

информации, выделять основное, отстаивать 

свою позицию, выделять суть вопроса, и, 

наверное, самое главное - это вести дискус-

сию и работать в команде. Участие в турнире 

помогло некоторым из нас определиться с 

выбором будущей профессии и высшего 

учебного заведения, а также открыть для се-

бя множество экономических понятий и фак-

День учителя в гимназии 

         День учителя - одно из важнейших со-

бытий в жизни каждой школы. Конечно же, 

наша гимназия не смогла обойти его сторо-

ной. Чтобы поздравить учителей, талантли-

вые гимназисты по традиции устроили 

праздничный концерт. Среди выступающих 

были танцоры, певцы, инструментальные ис-

полнители, а также коллективы спортивной 

аэробики. Номеров было настолько много, и 

все они были такими разнообразными и не-

похожими друг на друга, что трудно выде-

лить даже несколько из них. 

 Праздник прошел в торжественной и 

очень теплой атмосфере. Как участница кон-

церта, хочу добавить, что было очень прият-

но выходить на сцену и видеть улыбающиеся 

лица учителей, направленные на тебя. Наде-

юсь, гимназисты смогли подарить хорошее 

настроение людям, которые посвятили свою 

жизнь обучению и воспитанию молодого  

поколения. 

 Дорогие учителя, мы вас очень ценим, 

любим и уважаем! Пусть каждый ваш день 

будет праздником! Вы этого заслуживаете!     

                     Анастасия Чубарикова, 5-В класс 
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Святий Аугустин говорив: «Світ – це 

книжка і той, хто не подорожує, читає лише 

одну сторінку». На осінніх канікулах учням 

Класичної гімназії та класному керівнику 5

(9)-Б класу Пилипенку С.С. пощастило про-

читати одразу п’ять європейських сторінок.  

 Першою сторінкою стала її величність 

Австрія. Вона відкрила гімназистам непере-

вершене місто Зальцбург, що досить природ-

но зливається зі скелями. Дивовижна архіте-

ктура міста, вінцем якої по праву вважають 

замок Гоензальцбург, не може залишити 

байдужим навіть самого досвідченого манд-

рівника. Було трішки сумно залишати Авст-

рію, проте сум 

зник, коли уже на 

другій сторінці – 

князівство Ліхтен-

штейн та його 

столиця місто Ва-

дуц. А потім… 

потім відкрився 

дивовижний світ, 

назва якому 

Швейцарія (саме 

світ, адже це біль-

ше, ніж країна). 

Краса та вишука-

ність Цюріха, Лю-

церна, Берна, Лозанни, Монтре та Женеви 

разом із своїм альпійським повітрям та Же-

невським озером проникли в душу і назавж-

ди залишились у нашому серці. «Це просто 

неймовірно» - говорять учениці 5(9)-Б класу 

Дворниченко Христина та Боровикова Со-

фія. «Навіть по-

думати не міг, 

що, окрім неса-

мовитих емоцій, 

отримаю так ба-

гато нових дру-

зів», - розповідає 

учень 6(10)-А 

класу Корниць-

кий Ігор.  

 Останньою 

сторінкою нашої 

подорожі стала 

сеньйора Італія, 

шлях до якої 

проходив через 

найдовший в Єв-

ропі тунель Мон-

блан (11611 м). 

Італійське місто 

Падуя зігріло 

своїм теплом та 

постійно приви-

вало думку, що вічними можуть бути не 

тільки абстрактні речі, але й цілі міста. 

 Подорож підійшла до свого логічного 

завершення. Проте ми не прощалися з цими 

незабутніми містами, ми лише говоримо їм 

до побачення.  

  Пилипенко С.С., класний керівник 

Подорож до європейської казки 
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 Теплого осiннього дня наш  1-А клас 

здiйснив екскурсiю до Сумського хлiбо-

комбiнату.  Мы навiть не очикували, що буде 

так цiкаво. На екскурсiї учнi побачили, як 

випiкають хлiб та батони. Нам розкрили сек-

реты чорного хлiба,  розповiли, як виходить 

хлiб рiзної форми.  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 Ми дiзналися, як виготовляють i паку-

ють макарони. Дуже смачною була гаряча 

скоринка випiчки, якою нас пригостили.    

Коли екскурсiя закiнчилась, працiвники 

хлiбокомбiнату дали нам солодкi подарунки. 

Ми подякували їм, написали щирий вiдгук та 

сфотографувалися з цими привiтними людь-

ми. Будемо цiнувати хлiб ще бiльше! 

                                                                                        

Катерина  Сидоренко, 1-А клас 

Екскурсiя до Сумського хлiбокомбiнату 

Сегодня, секретов не тая, 

О школе рассказать хочу вам я: 

Отличный коллектив учителей, 

И много умненьких детей. 

А как умеем развлекаться мы! 

Среди спокойствия и тишины 

Мы можем ярмарку устроить 

С концертом, конкурсами и  

                     уймой кутерьмы. 

Один поѐт, другой танцует, 

А третий тортиком торгует. 

Мы дружим параллелями и классами 

И посещаем секции, кружки, 

И всѐ, за что бы мы ни брались, - 

Всѐ получается, не раз мы убеждались! 

Нас учат быть хорошими детьми 

И  ближним помогать в беде, 

Нас учат быть не серой массой,  

                            а людьми, 

И Человеком быть везде! 

 

            Васильева Валерия, 3-Г класс 
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 Редколлегия газеты «Alma Mater» ре-

шила обновить рубрики нашей школьной 

газеты. Представляем: Сергей Ткаченко, и  в 

сегодняшнем выпуске - колонка о музыке. 

Эта колонка будет включать в себя мировые 

релизы, интересные музыкальные новости в 

Украине. 

 Одним из первых релизов в октябре 

стала песня LP- «No Witness», на которую 

сразу вышел клип. Дальше нас радовала по-

пулярная американская группа Imagine Drag-

ons свежим клипом «Whatever It Takes». Так-

же нас порадовал своим свежим релизом 

Иван Дорн, выпустив новую песню 

«Пристально». Отечественные рокеры из O. 

Torvald презентовали новый альбом - 

«Бісайди». Яркий Pianoбой представил ро-

мантический клип  «Полуничне небо». 

 Ещѐ я расскажу вам о ярких и незабы-

ваемых концертах октября, которые прохо-

дили в Киеве и Сумах. Одним из первых нас 

порадовал легендарный Стинг, который в 

стенах Дворца спорта презентовал свой аль-

бом «57th & 9th». 15 лет - всѐ-таки немало 

для творческой деятельности, именно столь-

ко Сергей Бабкин на сцене. В связи с таким 

событием Сергей решил со своим коллекти-

вом отправиться в тур по Украине. Самым 

масштабным был концерт в Киеве, который 

проходил в МЦКМ Октябрьский дворец. Од-

ним из самых ожидаемых шоу октября было 

«Vitamin D», которое представил Дмитрий 

Монатик во Дворце спорта. Популярный и 

один из самых востребованных артистов 

украинского шоу-бизнеса Макс Барских пре-

зентовал новую программу во Дворце спор-

та. Легендарная группа Табула Раса в сум-

ском ночном клубе провела свой концерт, на 

котором посетители смогли услышать хиты 

группы.  

                                   Музыкальный октябрь 


