У номері:
 «Як це було»
або 4 зміна
очима очевидця;
 Стаття “Антей
на драйві”;
 Репортаж із
відкриття МОІ;

Кожна зміна в ДОК «Антей» особлива і не схожа
на попередню.
І в першу чергу завдяки
дітями, які приїздять сюди
для відпочинку. Кожен з
них – головний герой
своєї власної історії, які
переплітаються в дивовижний динамічний та
наповнений емоціями
сюжет таборової зміни.
І IV зміна не виняток!

 Розповідь про
те, як проходять вибори у
таборі;
 Наукове шоу;
 Казка від АН22;
 Та багато іншого

АН-140 на представленні екіпажів

не бояться пробувати нове та відстоювати свої погляди; нестримні у спорті
«Стрітрейсери» із АН-158 –
цілеспрямовані та амбітні;
зразкові АН-225 - «225кілометр» - хоч і завжди
готові прийти на допомогу
молодшим, але свою першість будуть відстоювати
до останнього!

АН-22 на представлені екіпажів

Веселі «Позитивчики» АН-22
ніколи не сумують; непосидючі АН-28 «Силачі» АН-28
завжди готові до нових звершень; АН-70 не дарма обрали назву «Gold guys»- вони
знають як запалювати; АН140 -«АЙС» - і з перчинкою, і
з родзинкою, і з невгамовною енергією; «Фенікс» АН148 – творчі та товариські,

АН-225 на урочистій лінійці

«ЯК ЦЕ БУЛО» або 4 зміна очима антеївця
По приїзду до табору «Антей»,
деякі екіпажі вже були близько
знайомі (наприклад АН-225).
Якщо ж говорити про їжу на початку зміни, то після домашньої,
вона здалася не дуже. Але зараз
їжа, ну от просто супер. Також о
14:00 почалося для мене… Ну
скажем… Найжахливіше. Я маю
на увазі тиху годину. Спати довелося усім. Звісно ж не рахуючи
вожатих.
Вранці 25.07.2021 усі екіпажі
урочисто вдягнулись. А потім
пішли на урочисту підготовку та
урочисту лінійку.
А тепер пробіжимося по подіях
табору які вже відбулися. На
початку 4 зміни ДОК «Антей» в
нас була сюрприз-казка від вожатих. У цей же день у таборі
була перша дискотека. І до того ж
найдовша. Вона тривала до 22:30. Ну а далі дискотеки проходять у різних стилях, що є дуже
прикольно. На наступний день,
ввечері, для нас зробили офігенну ватру*. Також усім роздали сік
та «шашлик по-антеївські». А ще
усі сиділи і знайомились під музику яка линула з-під пальців Олексія Євгенійовича коли він грав
на гітарі. Далі відбулося представлення екіпажів. Найяскравішими були виступи АН-225 та АН-

22. Ну і авжеж я пишаюсь виступом свого
екіпажу АН-148. Ну а зараз поговоримо
про, на мій погляд, одну з найважливіших
подій цієї зміни. Вибори президента. Після
першого раунду залишились такі кандидати: Віра, Назар та Злата. Після другого
раунду вилетіла Злата. Це засмутило як
мене так і більшість мого екіпажу. Перемогла Віра. Це було досить таки очікувано.
Також неможна не згадати про найбільші
змагання табору. Більше про це ви дізнаєтесь у іншій статі. Також нещодавно була
поїздка у Гостомель. По відгукам моїх
знайомих там було цікаво.
О 10:00 31.07.2021 усі екіпажі зібрались
у локації «Зелений Театр». Кожен з них
представив свої ідеї. Бо це ж Бізнес День!
Мабуть найбільше мені запам’ятались: АН
-225, АН-158 та АН-148. До молодших
екіпажів я, на превеликий жаль, не встиг
дійти
Так от:
АН-225-Найкраща кімната страху;
АН-158-Найкращий та найдешевший
ЗАГС;
АН-148-На мій погляд, найкращий масаж.
А ще у цей же день у таборі ДОК «АНТЕЙ»
була крута пінна вечірка. Усі ми на бісились донесхочу . Після цього, правда, ми
були липкі та мильні, зате веселі. Також у
таборі заплановані різноманітні події:
«Містер і Місс Антей», «Холі Фест» та нові
тематичні дискотеки.

Усією командою журналістів ми
сподіваємось, що нові події пройдуть так само весело. Але вже
можна сказати, що ця зміна запам’ятається усім нам надовго.
P.S. Очікування справдились, на
Холі Фесті було круто!

Імас Максиміліан, АН-148
(Inst: Max7millian)

Малі Олімпійські Ігри
Кожну
зміну в
таборі
проходять
Малі
Олімпійські
Ігри.
Це одне
велике
змаганняестафета
для всіх
екіпажів.
Так як для
4 зміни
спеціально
придумали тему: «Навколо світу
до спортивних звершень», тому
ми очікували від цієї зміни багато спортивних змагань.
Як і на справжніх олімпійських
іграх церемонія відкриття це
особлива подія. Однією з фішок

цих ігор є гра у футбол з
вожатими. Цього разу на
другому таймі гра закінчилася з рахунком 5: 5, тому в
хід пішла серія пенальті і
завдяки фізруку вожаті
перемогли.
А після цього всі спортивні
заходи проходили в продовж всієї зміни за графіком. Проводились змагання як з відомих всім
ігор: футбол, волейбол, пионербол.
Також були ігри, про яких ми дізналися тільки в Антеї: тактікобол і парусбол. Якщо в двох словах, парусбол
мало чим відрізняється від пiонерболу. У парусбол грає вся команда як
єдиний організм, і всі гравці тримають «парус» яким ловлять і подають
м'яч.
Та все хороше рано чи пізно закінчується, в тому числі і малі олімпійські
ігри.

З нетерпінням чекаємо церемонії
закриття МОЇ, щоб взяти реванш у
вожатих. Бажаємо успіху на майбутніх змаганнях!
Стаття і фото—Анатієнко Андрій, АН158
(Inst: @snos.one.1)

Антей на драйві
Напевно, всі хто їде у табір шукає для
себе якихось певних емоцій та вражень. А що може дарувати тільки
позитивні емоції? Правильно! Це
«запріщьонка» і танці. Про запріщьонку ми не будемо балакати , бо ця
стаття не пройде цензуру. А ось про
танці поговоримо залюбки. Просто
уявіть веселе таборове життя і відсутність дискотек. Ми думаємо, ці речі
несумісні. Але наш табір відрізняється тим ,що танці тут настільки круті та
драйвові, що навіть Владислав Володимирович періодично запалює на
танцполі.
Ми вирішили взяти інтерв’ю у того,
хто грає мало не найвпливовішу роль
на дискотеці – у діджея. Дмитро Олександрович з радістю погодився відповісти на декілька наших запитань.
Перш за все ми запитали в нього
його враження від наших дискотек.
Чи здаються йому дивними наші танці?
«Якщо чесно «Руки Вверх» здивувало відповів Дмитро Олександрович. –
«Від вашого покоління я не очікував
такої музики.» До цього моменту йому
здавалося, що підлітки таку музику не
слухають, а виявилось, що навпаки
люблять.
На питання, чи здається йому дивним
як діти танцюють, він відповів, що
дітей ніхто не змушує танцювати як
зірок, та і дорослі можуть так затанцювати «що то капець». «Головне, щоб
танцювали» - зробив висновок діджей.

Нам стало цікаво, чи любить
танцювати Дмитро Олександрович, бо ж на дискотеках ми
не бачили його танцюючим.
«Я люблю танцювати для себе… для душі». Ми домовилися
якось це перевірити після закінчення табірної зміни.
Наступним нашим питанням
стало: «Яка у вас улюблена
пісня?». На це питання він
відповів не одразу, бо вагався
з вибором. Він сказав, що
йому подобається багато пісень. Але найбільше виділяється серед усіх пісня – «Show
must go on» Queen.
Але професія не завжди показує людину такою, якою вона є. Тому ми
ризикнули запитати декілька особистих
запитань.
На питання, чи є професія діджея є його
основною, він відповів: « Взагалі-то я навчаюсь на медичній справі… А робота
діджея – це підробіток на літо».
Він поділився з нами тим, що по приїзду в
Антей він не відразу зрозумів що, де і як
робити. «Мені знадобилося, якщо чесно,
приблизно 2 дні, щоб зрозуміти що і куди
підключати. Як і що вкручувати…»
Дмитро Олександрович виявився простою
людиною. Він не будує повітряних замків,
а просто мріє про щасливу сім’ю, дітей і
самореалізацію по своєму фасі.
І, наостанок, ми поцікавились чи сподобалось йому у нашому таборі. На це він відповів, що йому все загалом подобається,
незважаючи на певні непорозуміння та
складнощі.

Переконані, що з нами погодяться
багато хто, що дискотеки в нашому
таборі просто неймовірні. Мало
того , що на них вмикають сучасні
та драйвові пісні, так іще вони проходять у різних стилях.
Наприклад, монстри на канікулах та
різноманіття музичних жанрів. А
ще екіпажі можуть домовитися між
собою і прийти на дискотеку в одному стилі, в якому вони побажають.
Також запланована дискотека в
стилі олімпійських ігор та ще багато
цікавих тем на які ми з нетерпінням чекаємо.
Коли люди танцюють, саме тоді
вони відкривають свою душу. Бо
танець – це не тільки рухи під музику, а і злиття в одну єдину хвилю
емоцій і почуттів. Тому , Антей, рухаємось та відриваємось на повну на
драйвових дискотеках!

Пашкевич Анастасія та Моргулець
Анна, АН-225
(Inst:_miss_anastazis_ )
(Inst: _anna_graceful_ )

Не тільки дискотеками…
Любий читачу, хочемо поділитися з
тобою одним секретиком.У нашому
таборі «Антей» проводяться не тільки
запальні дискотеки, яскраві концерти,
драйвові змагання та бадьорі ранкові
зарядки, а в нас ще й працюють крутяцькі гуртки.

футбольного тріо: Мессі, Роналдо і
Костя Олександрич. Ну, тепер уже
сподіваюсь всім зрозуміло, хто такий
наш тренер.

А для тих хто любить не просто рухатися, але рухатися красиво, граційно
в такт з музикою, варто зазирнути до
Адже мало який дитячий табір може
Марини Валеріївни на гурток
похизуватися гуртком
«Хореографії». Ви думаєте, чому в
«Авіамоделювання», де діти не просто «Антеї» найтанцювальніші діти. Хоча
створюють літачки, а й насолоджують- чому тільки діти? Тут і білки підтанся спілкуванням з керівником гуртка, цьовують)))
а точніше сказати неповторним майстром своєї справи Кирилом АнатоліАле, коли Вам хочеться виразити
йович.
свої почуття та емоції через творАле коли нашим антеївцям схочеться чість, то Ви також не залишитесь на
порухатися, їм - на футбольне поле,
одинці. Тому що, Вас з особливою
де їх радісно чекає наш футбольний
любов’ю та душевним трепетом четренер Костянтин Олександрович. Ви кає на гуртку «Казкова Майстерня»
ще не знає хто це? Ну, як цього мож- наша чарівна Анастасія Сергіївна. А
на не знати. Це той із знаменитого
в сусідньому кабінеті «Арт-студія» з
Вами попрацює
наша казкова
Тетяна Андріївна.
На їх гуртках Ви
разом з нашими
митцямифахівцями опановуєте найекзотичнішу творчість.
Оскільки роботам
антеївців позаздрив би навіть Пабло Пікассо.
І навіть це не все,

Гурток «М’яка іграшка”
***

Ты кажешься мне идеальной...
Такой прекрасной и хрустальной...
Ты, словно птица в небесах Порхаешь выше, чем мой страх .
Из хрупкого хрусталя ты
Нежной невиданой красоты.
Возможно это лишь мои догадки,
Но рядом я с тобой как в сказке...
Ты для меня словно наркотик.
Я шлю бумажный самолётик В нём чувства все мои и я.
Пожалуйста, не покидай меня ...
Слепой художник, АН-225

Фотокореспондент на «полюванні»
бо саме в «Антеї» ви можете зробити м’яку іграшку власними руками. А допоможе
Вам у цьому наш керівник гуртка «Мяка
іграшка» загадкова Марина Володимирівна.
Фізрук

Вибори Президента
Нещодавно в Антеї відбулися четверті вибори самоврядування, на
яких капітани екіпажів балотувалися у президенти табору. Кандидати
представляли візитівку, творчий
номер та імпровізували.
Президентські вибори у Антеї заснували лише у цьому, 2021-у році.
Протягом чотирьох змін посаду президента займали лише дві людини.
Якщо забігаючи наперед скажу, то
президентом 4-ї зміни стала Віра
Жмурко, вона ж займала цю посаду
вже двічі поспіль – на першій та
другій антеївській зміні. А Назарій
Мартін займав цю посаду на третій
зміні і нині посів місце віцепрезидента.
Поговоримо про самі вибори і те,
що на них відбувалося. У першому
турі виборів капітани екіпажів розповіли глядачам про себе у своїй
візитці. Далі, в другому турі вони
продемонстрували свої таланти.
Танці, пісні, сценки – кожен екіпаж

чудово себе показав, детальніше розповім про трьох фіналістів.
Почнемо перелік номерів за зростанням. Я представляла екіпаж ан-158 і
посіла 3-є місце. У своїй візитівці ми
зробили нахил на іронію та чесність,
адже на відміну від двох інший фіналістів в Антеї мене знає невелика кількість людей. Проте завдяки імпровізаційному виступу під відому сучасну
рок-композицію групи Maneskin я все
ж таки вийшла у фінал.
Відомий усім, як Кєша – Назарій Мартін, капітан екіпажу ан-140, та президент третьої антеївської зміни. Обличчя цього кандидата відомо багатьом
антеївцям, а відсутність страху перед
сценою та комічність створеного образу зробили його візитівку невимушеною та цікавою. У творчому номері
Кєша та його екіпаж виконали танець
під відому усім «GANGNAM STYLE» і,
звісно ж, вийшов у фінал та став віцепрезидентом Антею.
Нарешті, настав час
для першого місця, яке
посіла Віра Жмурко,
або, як її усі кличуть,
Вєранда. Оригінальна
візитівка знайшла відгук у глядачів та розсмішила багатьох. Віру в
Антеї знає кожен і я
певна, що будь-яка її
дія на сцені викличе
бурхливі оплески та
овації. У творчому номері ан-225 презенту-

Виступ кандидата від АН-140

Перелік членів четвертого уряду самоврядування:
Президент – Жмурко Віра (АН-225) - на фото



Віце-президент – Мартін Назарій (АН-140)




Секретар – Горбенко Злата (АН-158)
Голова культурно масового відділу –



Мар’яш Ольга (АН-22)


Її заступник – Моргулець Павло (АН-28)


Голова санітарного відділу –
Карпенчук Анастасія (АН-70)


Її заступник –

Стороженко Даніїл / Шевченко Анна (АН-148)

вав музично-комічну сценку.
В останньому турі учасники мали показати
те, як добре вони знають табір, станцювавши найулюбленіші
антеївські пісні, серед них: «Ялта», «Белок
ты менял» та «Hand Claps» . Фіналісти мали
запросити на сцену п’ятеро дітей з будьякого, окрім свого, екіпажу, та трьох вожатих. Перший з переліку танець виконував
Кєша, другий я, а третій Вєранда.
І ось, після імпровізацій, прийшов час обирати нового президента. Цим займалися
головні судді демократичної спільноти –
антеївці. Той, чиє ім’я глядачі скандували
найголосніше і ставав переможцем. Весь
зал Зеленного театру просто затопило криками! Та найголосніше пролунало «Віра», а
отже президентом четвертої антеївської
зміни втретє стає Вєранда!
Горбенко Злата, АН-158, (Inst:_horbenko_z)

Наукове шоу
29 липня о 18:00 всі старші екіпажі попросили прийти в Зелений театр. Більшість представників АН148, АН-158 та АН-225 не знали, що буде відбуватися.
Виявилось, що у табір приїхали артисти «Наукового
шоу» і молодші екіпажі вже відвідали їх виступ годиною раніше. На сцену вийшли Професор Усмішкін
та його помічник - Академік Склянкін. І незважаючи
на те, що перший стверджував що йому 102 роки,
повірити йому було важко.
Підчас шоу вони показували прості, але видовищні
експерименти. Перший трюк був у тому, що надуту
кульку занурили у склянку з рідким азотом. Кулька
втратила форму, але коли вона знову опинилася у
значно теплішому середовищі, вона відновила форму.
Далі були номери з рідким азотом та сухим льодом.

Практично усім найбільше запам’ятався
Академік Склянкін із його жартами. А
найкрутішим у виступі став момент, коли
Склянкін пройшовся між рядами із особливим «коктейлем» із тяжкого диму.
Практично усі діти були на подібному шоу.
Та виступ все одно сподобався. На запитання «Як змінилося ваше ставлення до
науки?» однозначної відповіді не було.
Проте можна зробити висновок про те,
що для них наука стала більш цікавою , як
прикладна дисципліна.
Пірнак Ілля, АН-148 інст. ilia2_009

Професор Усмішкін

Казка від АН-22
За багато кілометрів звідси. Десь
високо-високо поміж м’яких
пухнастих хмар, знаходиться країна
Літанія. Мешканцями цієї чарівної
країни є літаки. Великі літаки – це
дорослі. Вони поважно перелітають
із хмарини на хмарину по своїм
дорослим, супер-важливим справам. А маленькі літачки ходять у
літсадки та літшколи, де вчаться
вправно літати, щоб вирости сильними, сміливими та освіченими
літаками.
І майже кожен із них мріє одного

разу вирости таким
же відомим як АН-225 – президент Літанії.
Та наша історія зараз зовсім
не про нього, а про маленький
літачок, якого батьки вирішили
назвати «Позитив» за його легку вдачу та веселий характер.
Так от, цьому літачку от-от виповнилось 9 років і найбільше за
все на світі він любив пустувати та гратися, а найменше –
спати.

І скільки батьки не намагалися його
вкласти – все безрезультатно.
Та ось, до них у гості завітав дідусь
– старий-престарій літак, які облітав
усю чарівну країну і навіть побував
у світі людей. І коли він помітив як
батьки намагаються вкласти синочка, хитро посміхнувся і запропонував свою допомогу.
продовження

Сергєєвої Діани, АН-22

І він розповів онуку історію про
світ людей, в якому йому колись
пощастило побувати. Про дітей та
їх розваги, а також про дитячі
табори. І що найкращий із них,
на його смак, це табір «Антей».
Позитив слухав так зацікавлено,
що геть язика висунув і все розпитував про дорогу, та старанно
запам’ятовував. Щоб потім , після того як обдурить старших і
вдасть, що заснув, відправитись у
справжню пригоду!
«Спочатку тобі потрібно переплисти фіолетовий океан, долетіти до
зеленого маяка і повернути праворуч. Перелетівши ТемнийПретемний Ліс і побачиш величезне, схоже на око, озеро. А
звідти вже рукою подати до Антею»
Позитив все уважненько запам’ятав, склав тихцем у рюкзак
все, що може знадобитися у подорожі і вирішив дочекатися
середини ночі, а поки трішки
подрімати…
Позитивчик поправив рюкзак,
заправив повний бак гарячим
шоколадом (якщо раптом вас це
дивує, то уточнимо, що маленькі
літачки у Літанії харчуються тільки гарячим шоколадом та бургерами із ЛітДональдсу) і відправився у політ.
Океан і справді виявився казкового фіолетового кольору і був
настільки широким та глибоким,
що щоб перелетіти його знадобилося три дні та три ночі! Наш
герой так заморився поки перелітав його, що навіть маленькі літорибки із кольоровими плавниками-крилами не радували його, як
у перші кілька годин. Але океан
закінчився, і він підлетів до Маяку. Виявилось, що той уміє

розмовляти! Маяк не
тільки вказав правильний напрям літачку, а і
запросив виспатись, поповнити запаси і відпочити.
Маяк попередив нашого
мандрівника, що дорога,
яка чекає на нього попереду небезпечна і він
може зустріти на ній недоброзичливих істот. Але
Позитива було не зупинити. «Гаразд, тоді попереджаю тебе,
що у Темному-Претемному Лісі –
там живуть Кажанчики, які дуже
капосні. Вони виглядають як маленькі чорні літачки, але всі чорного
кольору і з крилами як у кажанів.
Пам’ятай мої слова і будь обереж-

ни розказали, як летіти далі, смачно
нагодували і вклали спати Позитивчика у себе, під затишним деревом.
А щоб він не змерз вночі – обліпили
його з усіх боків і, обійнявшись, спокійно заснули.
А вже о півдні наступного дня, Позитивчик пролітав над Великим Блакитним Озером. В ньому жили субмарини та підводні човни. Наш
літачок махав їм крилами, а сам
вже настільки стомився від подорожі і скучив за рідними, що мало не
плакав! Але він твердо вирішив
завершити свою мандрівку і з’ясувати, що це за місце таке – «Антей».
І коли він підлетів до табору і побачив дітей – дуже здивувався – що
це за безкрилі літачки такі? Чому
вони такі маленькі та де їх шассі?
Він приземлився, щоб розпитати, та
діти з веселим криком обступили
його. Обіймали, розпитували про те,
звідки він.
І звичайно ж, просили покатати)))
Літачку сподобались дітки, він із
задоволенням катав їх на собі весь
день, розказував про Літанію і ділився гарячим шоколадом, а коли настала ніч, він щасливо заснув біля них.
«Так от який «Антей», виявляється. Тут
весело, мені дуже подобається, треба якось прилетіти ще….»
А коли прокинувся, виявилось, що
він весь цей час спав у власному
ліжечку і всі пригоди йому наснилися. Та наш герой зовсім не засмутився, а навпаки, зрадів. За сніданком
міцно обійняв тата з матусею, підморгнув дідусеві та побіг у літшколу.

ним!» - сказав наостанок Маяк.
Та коли літачок залетів у ТемнийПретемний Ліс, виявилось, що кажанчики не такі вже і страшні. Вони просто були дуже налякані, і щоб
захиститися від такого «великого і
страшного» Позитива вирішили всі разом на нього
налетіти. Та Позитив, який
був дуже добрим і чуйним
літачком, це помітив, та
спробував із ними потоваришувати: пояснив чому
він тут і пригостив шоколадними цукерками. Кажан- Автори—АН-22 ,
чики зрозуміли, що він їм
не загрожує і одразу стали записала зі слів - керівником
милими і привітними. Во- гуртка журналістики
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