
 Кам’янець-Подільський ліцей,  загальноліцейська газета “Лікейський сад” 

Квітень 2012р. 

Ніхто тобі не друг, ніхто тобі не ворог, але всяка людина - твій учитель.    Східна мудрість 

Читайте у випуску: 

Випускникам—  с. 2 

Шкільне життя: події і факти — с. 3 

Запитаємо у вчителя — с. 3 

Результативність науково-дослідницької             

діяльності по лінії МАН — с. 4 

Вибори президента 2012 р.— с. 5 – 6 

У світі тварин — с. 7 

Абетка для батьків — с. 4 

Наші канікули — с. 8 
Весна у літо переходить плавно 
І світ навколо радісно цвіте. 
Здається, в перший клас ішли 
недавно, 
Та відпливло дитинство золоте. 
Кудись туди, де проживає казка, 
Де розмовляють квіти і трава. 
Де зігріває сонечкова ласка 
І радість та любов — така жива. 
І ось з шкільного рідного порогу 
Для нас останній дзвоник 
продзвенить. 
Й покличе юність у складну дорогу 
І це в житті залишиться, як 
мить. 
Мить дивовижна і така щаслива, 
Де стільки сонця й радості було! 
Шкільне дитинство й юність — 
справжнє диво, 
Що з дзвоником у вічність 
відійшло. 
О добра доле! Дай могутні крила, 
Ми помандруємо у світле 
майбуття, 
Де наших мрій червонії вітрила 
І нас чекає справжнє відкриття.  



Ст.2 Лікейський сад 

Учитель те подарує вам, що знає й уміє сам.          Георгій Александров 

Ось і залишився позаду шлях довжиною в кілька років. У школі ви провели більшу частину свого життя - 

сидячи за партою на заняттях, готуючись до уроків у шкільній бібліотеці ... Крім навчання і напруженої 

праці, було багато веселощів - спілкування з друзями, культурні та спортивні заходи, конкурси, перемоги, 

грамоти, призи. Тепер про це залишаться тільки спогади.  

    Ви вступаєте у доросле життя, перед вами відкриваються тисячі доріг. Яку б з них ви не обрали, 

пам'ятайте: головне - впевненість у своїх силах.  

Ми віримо, що ви набули достатньо знань, щоб подолати будь-які життєві труднощі і твердо йти тільки 

прямою широкою дорогою, залишаючи після себе добрі справи і добрі починання.  

 Нехай та іскорка, яка засяяла у вас у стінах рідної школи, не згасне ніколи.  

Не забувайте своїх вчителів. Знайте, що ліцей запам'ятає твоє ім'я назавжди. Твої 

успіхи стануть його гордістю і славою.  

 Бажаємо вам, дорогі випускники,  

 доброго здоров'я, високих польотів, 

 переборних вершин і щасливого плавання!  

 

Редакція газети “Лікейський сад” 

Державна підсумкова атестація  у 9-х класах проводитиметься з               

14 по ЗО травня 2012 року.  

 

 

 

 

 

Учні зобов 'язані: 

 з'являтися на ДПА не пізніше 830 у дрес-коді; 

 Після завершення ДПА обов'язково здати підручники  у бібліотеку 

В усній формі 

30.05 Англійська мова (12 група) 

30.05 Українська література (11, 13 групи) 

30.05 Історія України (14 група) 

У письмовій формі: 

14.05 Українська мова (диктант) 

17.05 Математика 

21.05 Географія 

24.05 Біологія 

Державна підсумкова атестація  в 11-х класах проводитиметься з 04 по 10 

травня 2012 року. 
У письмовій формі: 

04 травня  -  українська мова (переказ);  

07 травня  -  з профільного предмета;  

10 травня  -  з профільного предмета.  

Порядок завершення навчання в ліцеї: 

  Свято останнього дзвоника відбудеться 12.05.2012 р. з 90 0  до ІЗ0 0  

в міському будинку культури  

  Урочиста педрада, присвячена врученню атестатів про повну загальну 

середню освіту, -12.05.2012 р. о 170 0 ,  актова зала ПДАТУ.  



Наш ліцей відрізняється від 

інших навчальних закладів своїми 

звичаями та традиціями святкування 

різних подій. Починаючи з Нового 

Року, ліцеїсти проявили свою 

фантазію у відзначенні різних свят.  

14 лютого —  у День 

закоханих учні дарували один 

одному частинку свого серця та своє 

кохання. Велику увагу приділяли 

закоханим парам 

нашого закладу, які 

зачаровували нас 

своїми поглядами. 

Кожен з нас міг 

знайти своє кохання 

або ж просто 

познайомитися з 

новою для себе 

людиною, 

відшукавши подібний 

номерок від сердечка, яке отримав 

кожен ліцеїст.  

  У День бантика - кожен 

ліцеїст за бажанням міг прийти з 

бантиком та подарувати його своєму 

другу або близькій людині.  

 

    8 березня — у Міжнародний День 

Жінок - хлопці - ліцеїти влаштували 

для наших ліцеїсток справжнє свято, 

цілий 

день в 

холі 

нашого 

закладу 

звучала 

привітальна та розважальна музика, 

під яку танцювали на перервах майже 

усі ліцеїсти. 

 Після уроків відбувся святковий 

концерт, на якому кожна група 

представила декілька номерів, 

привітавши всіх жінок ліцею. 

         Проводився "Ярмарок 

національних страв", кожна група, 

вибирала собі країну та готувала 

страву її національності. Невід'ємною 

частинною святкування був бал - 

маскарад, на якому всі ліцеїсти мали 

бути одягнені в костюм  обраної  

країни.   

      З нагоди 151-річчя з дня 

народження Т.Г.Шевченка  був 

проведений Тиждень «Шевченківські 

побачення», що включав у себе низку 

цікавих заходів. 

      1 квітня — День Сміху - в ліцеї 

пройшов надзвичайно весело:  звучала 

музика і  всі дарували один одному 

свої посмішки та веселий настрій.  

 

Вікторія Гайдамащук, 
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                                     Запитаємо у вчителя  

На питання, як учням досягти успіхів, Аристотель відповів: "Доганяти тих, хто спереду, і не чекати тих, 

    Для нас Вона лише вчитель 

фізичної культури, а для міста 

Вона — Гордусь Марина 

Валентинівна, капітан жіночої 

команди Кам’янця – Подільського 

з баскетболу, кращий тренер 2011 

року,  лауреат 

міського конкурсу 

«Вчитель року» в 

номінації «Вчитель 

фізкультури» і, 

крім того, 

інструктор з          

аквааеробіки. Ось 

такий, на перший 

погляд, простий 

вчитель викладає у ліцеї. 

 Д.: Марина Валентинівна, де 

ви навчались? 

М.В.: Я навчалась в Кам’янець – 

Подільському державному 

університеті на факультеті 

фізичного виховання. 

 Д.: Коли Ви захотіли стати 

вчителем? 

М.В.: Ще у шкільні роки. У 

восьмому класі, коли я почала  

займатися баскетболом, я 

вирішила, що скоріш за все стану 

тренером. 

 Д.: Що пам’ятаєте зі 

шкільного життя? 

М.В.:  Я пам’ятаю, що у нас був 

дуже суворий вчитель фізичної 

культури, але ми його любили і 

поважали. Звичайно, пам’ятаю 

різні концерти і свята. А також 

мені запам’ятались суботники, які 

зараз вже не проводяться. Навесні 

ми виходили на вулицю з віниками 

і наводили порядок майже на пів- 

міста. 

 Д.: У вас є улюблений вид 

спорту? 

М.В.: Так, це баскетбол. 

 Д.: Чим займаєтесь вдома у 

вільний час? 

М.В.:  Вільного часу практично 

немає. Якщо ж є, то намагаюсь 

щось почитати.  

 Д.:  Ваша улюблена книга, або 

кінофільм? 

М.В.: Подобається книга 

―Віднесені вітром». Досі її читаю із 

захопленням. Фільм до цієї книги 

також непоганий.  

Д.:  7 квітня буде відзначатись 

Всесвітній день здоров’я. Що б 

Ви порадили робити ліцеїстам, 

щоб зберегти своє здоров’я?   

М.В.:  Я рекомендую їм 

займатись фізкультурою, але не 

час від часу, а систематично. Не 

обов’язково у залі під наглядом 

тренера, а навіть 

самі для себе. 

Практично  15 - 20 

хв. в день занять 

фізичними 

справами, і ви 

відчуєте приплив 

енергії, збільшення 

працездатності. 

 Д.: Про що Ви думаєте, ідучи в 

ліцей? 

М.В.: У мене гарний настрій і я 

б хотіла поділитись ним з усіма 

ліцеїстами. Також думаю, що ж 

сьогодні для вас такого вигадати, 

щоб ви трохи більше полюбили 

фізкультуру, а отже і ліцей. 

 Д.: Чи є у вас життєвий девіз? 

М.В.: Можна сказати, що є:         

«Все буде добре». 

 Д.:  Ваші побажання читачам 

газети «Лікейський сад». 

М.В.: Я хочу побажати, щоб усі 

ліцеїсти ставились до своїх друзів, 

знайомих, рідних так, як вони 

хотіли б, щоб ставились до них. 

Хочу, щоб  усі були  добріші  і 

людяніші, щоб бачили більше 

позитиву в будь-яких відносинах. 

 

 

Інтерв’ю брала 
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Школа готує нас до життя в світі, якого не існує.           Альбер Камю 

РЕЗУЛЬТАТИВНІСТЬ 

науково-дослідницької діяльності по лінії МАН 

Кам’янець-Подільського ліцею 2011-2012 навчальний  рік 

№ 

п\п 

Прізвище, ім’я  

учня 
Наук.керівн. 

Учитель -

предметник 
І тур 

ІІ  

тур 

ІІІ  

тур 

 1. Івасюк Анна 

Михайлівна 

Гай Ю.Б. Стремінська І.Д. 
І І   

 2. Івасюк Марія 

Михайлівна 

Гай Ю.Б. Стремінська І.Д. 
І І   

3.  Законов Євгеній 

Сергійович 

Смольницький 

Ю.М. 

Коваль Я.Є. 
І ІІІ   

 4. Волощук Марія 

Григорівна 

Московчук 

Г.Д. 

Стремінська І.Д. 
І ІІ   

5. Джигалюк  

Владислав 

 Васильович 
Атаманчук С.І. 

Атаманчук С.І. 

І ІІ   

6.  Зваричук Денис 

Едуардович 

Задорожнюк 

А.Б. 

Атаманчук С.І. 
І ІІ ІІІ  

 7. Трикіз Анастасія 

Сергіївна Рудик Л.І. 
Новаковська В.С. 

ІІІ     

8.  Хворостовський 

Артур  

В’ячеславович 
Козак М.І. 

Новаковська В.С. 

І     

 9. Бойко Анна 

Дмитрівна Пристай Л.Й.. 
Пристай Л.Й., 

Демчук Г.Б. І ІІ   

10. Миколайчук  

Віра Романівна Мироненко 

О.Г. 

Пристай Л.Й., 

Демчук Г.Б. 
І І   

 11. Барабанова  

Діана  

Анатоліївна 
Пристай А.В. 

Пристай А.В. 

І ІІ   

12. Кусливий  

Володимир  

Олексійович 
Атаманчук С.І. 

Атаманчук С.І. 

І ІІ   
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Найкращий голос на виборах — голос розуму.                                           Дж.Кеннеді 

    

Шидей Віталій 
  учень 222 групи 

Народився: 04.06.96  Зріст: 176 

см Вага: 73 кг . Особливі 

прикмети: добрі очі та щира 

посмішка. 
                       СПРАВА №1 

"Вибори президента ліцею 2012-
2013" 
РОЗШУКУЄТЬСЯ У ЗВ'ЯЗКУ З ТИМ, ЩО 

намагається підтримати старі 

традиції та впровадити нові. 

 

                    ПРОГРАМА 
- "розпродаж" оцінок. За 

результатами конкурсів 

будуть видаватись додаткові 

бали; 
- фруктові дерева, які 

посадили би учні кожного 

профілю. Озеленимо ліцей, 

залишимо про себе згадку; 
- КВК, де кожен профіль - 

окрема команда + команда 

вчителів у фіналі;  

- конкурс Міс і Містер 

ліцею; 
- проведення флешмобів, у 

яких будуть брати участь 

ліцеїсти, але у масштабах 

міста; 

- семінари "Дорога до 

успіху", що будуть проводити 

"легенди" ліцею (успішні 

випускники) та представники 

різних професій; 

- ялинка на подвір'ї ліцею. 

Зустрічаймо Новий рік із 

власною зеленою красунею. 

 

Чому він вирішив, що 
буде гарним 

президентом? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сущенко Єлизавета 

  учениця 23 групи 

 
                    ПРОГРАМА 
Продовжити започатковане: 

  - Проведення акції милосердя 

«Подаруй дітям казку». 

 - Продовження конкурсу 

«Квест». 

- Зустріч випускників. 

- Традиційні загальноліцейські 

свята. 

- Продовжити створювати 

літопис ліцею. 

 

     Впровадити нове: 

- Ліцей має безліч талановитих 

дітей, пропоную конкурс «Ліцей 

має талант». 

- Буде визначений 

найуспішніший клас ліцею за 

навчальними досягненнями й 

активністю у життя ліцею. 

- Дискотеки щомісяця в 

останню п 'ятницю з 

попереднім голосуванням. 

- Відновити радіо у ліцеї. Тут 

кожен бажаючий зможе 

привітати друзів, передати 

привіт, просто послухати 

музику та дізнатись новинки. 

Звучатимуть оголошення. 

- Давно є бажання зробити 

групу підтримки ліцейського 

кубку з футболу та баскетболу.           

— Зробимо «Осінній бал», на 

якому буде обиратись Міс та 

Містер ліцею. 

- Сприяти започаткуванню 

співпраці представника 

«Корпусу Миру (Вашінгтон з 

учнями ліцею)». 

- Створити проект відзнаки 

«Учень року», якою буде 

нагороджений найкращий 

випускник на святі 

«Останнього дзвоника». 

- «День обіймів», «День 

сміху», «День бантика», «День 

навпаки» та багато іншого. 

- День посвяти ліцеїстів по- 

новому.  
 

Я ніколи не давала марних 

обіцянок сьогодні, щоб забути 

про них після виборів ! 
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           Немає кращої передвиборчої програми, ніж та, яку ти виконаєш. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мазурчак Олександр 

  учень 22 групи 

 
           ПРОГРАМА 
               Навчання: 

  -  Зустрічі з фахівцями різних 
профілів для бесіди з учнями з 
метою популяризації та 
правильного вибору майбутньої 
професії. 

- Створення дошки пошани 
"Ліцейський Олімп" з 
фотографіями найкращих учнів 
закладу, тим самим, 

заохочуючи інших до 
самовдосконалення. 

- Регулярне проведення брейн-
рингів. 
- Поповнення фонду ліцейської 
бібліотеки через акцію 
"Мудрість народна у книгах". 

Спорт:  

 - Організація спартакіад серед 
учнів ліцею: фізичні 
навантаження стимулюють 
розумову діяльність і сприяють 
згуртуванню колективу. 

- Співпраця та підтримка 
зв'язків з оздоровчими та 
туристичними комплексами 
(«Сонячна долина», 
«Буковель») з метою дводенних 
тренінгів з лижної 
майстерності. 

 - Проведення дводенної 
спортивно-туристичної гри 
"Квест: знайди скарб‖.  

Розваги 

 - Проведення та вдосконалення 
ліцейських тематичних  
дискотек («Вечір Рок-н-ролу», 
“Вечір джазу”) 

Знижка ліцеїстам у боулінг клубі. 

Різне 

- Проведення акції милосердя 
«Подаруй казку дітям». 

- Допомога ліцеїстам із 
малозабезпечених сімей та 
сиротам. 

- Задля безпеки ліцеїстів 
отримання дозволу на 
встановлення ―лежачих 
поліцейських‖ на перехресті 
вулиць Лесі Українки та 
Драгоманова. 

- Створення скриньки Відгуків 
та пропозицій. 

Обіцяю лише 
те, що 

виконаю! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Іванюк Вікторія 

  учениця 24 групи 

 
ПРОГРАМА 

- Проведення акцій милосердя 

(Продовження старих 

традицій). 

- Організація та проведення 

таких загальноліцейських 

заходів: 

     Ліцей має талант; 

     А — нумо дівчата; 

   День народження ліцею; 

    День самоврядування; 

Новорічний карнавал. 

- Створення картотеки фото – 

та відео матеріалів. 

- Скриньку президента 

(Свобода слова для ліцеїстів). 

- Пряме спілкування з владою 

(з метою пошуку 

спонсорських засобів для 

відзнаки та нагородження 

ліцеїстів, які приносять славу 

нашому місту). 

- Створення ―Дерева подяки‖ з 

гілкою для кожної групи. 

- Проведення турнірів з 

тенісу, шахів, шашок і 

кіберспорту. 

- Ліцей без ненормативної 

лексики. 

- Тиждень чергової групи 

(фоторепортаж подій). 

- Подорожі Україною та 

Європою. 

- Два великих суботники 

(прибирання території 

ліцеїстами). 

- День туризму. 

- Підтримка ліцеїстів 

―Центром молоді‖ 

 

 

Коли ти бажаєш чогось 

дуже сильно, весь 

Всесвіт допомагає тобі 

… 



Абетка для батьків 

Ст.7                                                                                                           Лікейський сад 

У світі, який куди стародавніший і 

досконаліший за наш, мешкають вони, 

досконалі і витончені, наділені 

такими розвинутими органами 

чуття, які ми більше, не "брати наші 

менші", вони - це інші цивілізації, 

полонені разом з нами сітями часу і 

буття, наші "сусіди" по камері в земній 

круговерті, наповненій красою і 

стражданням .                        Генрі 

Бестон 

 

Аналізуючи екологічну ситуацію 

в Україні, ми помічаємо ряд чинників, 

які негативно впливають на ареали 

поширення окремих тварин та, 

зокрема, крота європейського.  

 Кроти приносять користь, 

винищуючи шкідливих комах і 

змінюючи структуру ґрунту - 

розпушуючи його і збагачуючи 

органічними речовинами. Багаторічна 

риюча діяльність кротів приводить до 

поліпшення гумосного шару, а 

надлишок вологи стікає по норах у 

нижчі прошарки ґрунту, забезпечуючи 

вологою рослини. У той же час кріт 

вважається шкідником городнього і 

садового господарства. Риючи свої 

ходи, він ушкоджує коріння рослин, 

тим самим порушуючи їх   живлення і 

часто викликаючи загибель.  

Кріт європейський, або кріт 

звичайний (Talpa europaea) –  

комахоїдний ссавець роду кротів 

родини кротових (Talpidae) ряду 

комахоїдних (Insectivora). Довжина 

тіла сягає 12-16,5 см., довжина хвоста 

– 2– 4,8 см., маса – 70–119 г, очі 

крихітні,  але помітні ззовні. На 

поверхні землі кріт з’являється рідко, 

тут він незграбний, оскільки не може 

ступати, як більшість звірів, а 

пересувається повзучи.               

Кроти активні впродовж  року, 

взимку вони нерідко прокладають 

ходи під снігом, де скупчуються 

безхребетні, або в глибині ґрунту, 

нижче за рівень промерзання. У суворі 

малосніжні зими, коли земля 

промерзає глибше 50 см, багато кротів 

гинуть з голоду. Несприятливі для них 

і засухи. Дорослі кроти, як правило, 

прив’язані до своїх ділянок і 

повертаються на них, будучи 

вигнаними або віднесеними на деяку 

відстань. 

  Ця корисна тваринка, з одного 

боку, завдає чимало шкоди 

господарям присадибних ділянок, які 

розпочинають безжалісну війну з 

ними. Серед засобів боротьби з 

кротами людина вдається до отруєння 

газом, наповнення ходів водою, 

вкидання отрути, полювання з вилами 

та рушницями. Поряд із цими 

жорстокими методами, є і безліч 

гуманних. Не знищуючи кротів, 

можна вдатись до використання 

механічних засобів: вітряки, металеві 

бляшанки на шнурках, пластикові 

пляшки на пруті;  ультразвукових - 

вони  відлякують цих тварин від 

присадибних ділянок. Ще одним  із 

гуманних методів, які відлякують 

кротів, є посадка бобових рослин, 

розміщення  зубків часнику та 

шматочків оселедця.  

  Ні в якому разі не можна 

боротися з кротами хімічним 

способом, тому що це наносить велику 

шкоду не лише кротам, але й усій 

живій природі. Як сказав визначний 

політичний діяч Махатма Ганді: ―Про 

велич нації і її моральний прогрес 

можна судити по тому, як вона 

поводиться з тваринами‖.   

 Ми навчаємося не для школи, а для життя.                       Сенека Молодший   

 
Якщо:  

 

 

 
дитину постійно 

критикують  

- вона вчиться ненавидіти; 

 

дитина живе у ворожнечі  

-  в о н а  в ч и т ь с я  б у т и 

агресивною; 

з дитини кепкують  

- вона стає замкнутою; 

дитина росте в докорах  

- вона живе з почуттям            

провини; 

дитина росте в терпимості 

 - вона вчиться розуміти інших; 

дитину хвалять  

- вона вчиться бути шляхетною; 

дитина живе в чесності 

 -  в о н а  в ч и т ь с я  б у т и 

справедливою; 

дитина живе в безпеці  

- вона вчиться вірити в            

людей; 

дитину підтримуюсь 

 - вона вчаться цінувати           

себе. 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%85%D0%BE%D1%97%D0%B4%D0%BD%D1%96
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%81%D0%B0%D0%B2%D1%86%D1%96
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%96
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Наша адреса:  

м. Кам’янець-Подільський,  

вул.  Лесі Українки, 29 

Тел./факс 51410 

Офіційний сайт ліцею — 

kpliceum.ucoz.ru  

Неофіційний форум ліцею—

www.liceykp.7bb.ru 

Ст. 8                                                                                                          Лікейський сад 

Дві ескадри кораблів 

Розпочали морський бій: 

П’ять есмінців і фрегат 

Залп дали з усіх гармат. 

Та, мабуть, не той приціл, 

Бо не влучили у ціль 

Залп у відповідь дали  

І ворожі кораблі. 

Крейсер випустив з гармат  

Дві ракети у фрегат 

Він одразу влучив в ціль,  

І фрегат той потопив. 

Раптом в розпал перестрілки, 

Пролунало на весь клас: 

-- Ти, Петрусю,  

й ти, Андрійко, 

Підніміться із-за парт! 

Розкажіть, будь ласка, хлопці, 

Що ми вчили на уроці? 

Ви з усього, що ми вчили, 

Якісь висновки зробили? 

-- Я з усього, -- каже Петрик,  

Висновок зробив такий: 

Крейсер мій,  

Марино Львівно, 

Найсильніший з 

кораблів. 

 

 

 

— Чому це ти подряпаний? — 

Юрко Тимка пита. 

Тимко йому відказує: 

— Та я ж купав кота! 

— А я от не подряпаний, 

Хоч теж купав свого... 

Еге, ти ж не викручував 

І не сушив його! 

 

 

 

 

Аліна Катериняк, 

учениця 23 групи 

 

1. Чи вірите ви, що школа з грецької означає 

«дозвілля»? 

 

Так. Але греки під дозвіллям розуміли не неробство, а 

вільний від роботи час для бесіди з мудрецями-

філософами про різні науки. 

 

2. Чи вірите ви, що існують вищі учбові заклади, 

назви яких в перекладі з латинського означають 

«всесвіт», «світ»? 

 

Так, це університети, утворені від латинського слова 

«універсум». 

 

3. Чи вірите ви, що в Стародавній Греції педагогами 

називали тих, хто учив? 

Ні, педагогом називався раб, який відводив дитину в 

школу і стежив за її поведінкою. 

 

4. Чи вірите ви, що у давні часи бовдуром називали 

учня, який із запинками читав заданий урок? 

 

Так. У старих гімназіях учня, який не приготував урок 

і читав книгу із запинками, глузливо називали заїкою. 

Із латині заїка – балбус, звідси і пішов варіант слова – 

«бовдур». 

 

5. Чи вірите ви, що вимога вчителя «знати 

напам'ять» походить із тих часів, коли вимагали 

так чудово затвердити текст, щоб він відлітав від 

зубів? 

Ні, ця приказка виникла із звичаю перевіряти на зуб 

достовірність золотих монет і інших виробів з 

благородного металу. Знати напам'ять буквально 

означало одержувати необхідні знання за допомогою 

власного зуба. 

 


