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⇒  З Новим Роком! 
⇒ Проби пера. Ново-

річне вітання Киє-
ву! 

⇒  
⇒ День самовряду-

вання в гімназії 
⇒ “Різдвяна зірка” 

запалила  свої 
вогні в “Ерудиті” 

⇒ Новий час 
⇒ Новорічні звичаї 

та традиції в різ-
них країнах світу.  

⇒ Справедливість —
вища моральна 
цінність 

⇒ Толерантність. Чи 
завжди ми толера-
нтні? 

⇒ Україна і світ. 
Освіта в Україні 

⇒ До Новорічних 
свят 

⇒ Здорова нація 
⇒ Здоров’я взимку 
⇒ Скажіть фастфу-

дам — НІ! 
⇒ Сучасна молодь 
⇒ Створюємо ново-

річну прикрасу 
⇒ Поп-музика 
⇒ Майстер народної 

творчості … 
⇒ Мандри. Подорож 

до Італії 
⇒ Зооманія. Моя 

чудова кицька 
Маркіза 

⇒  Літдесерт. 
⇒ К р о с в о р д 

“Синонімічне ба-
гатство українсь-
кої мови!” 

Дорогі вчителі, учні, батьки та 
працівники гімназії! 

Прийміть найщиріші вітання з Новим 2011 
роком та Різдвом Христовим! 
Бажаю Вам міцного здоров'я, щедрої долі, 

світлої радості й достатку! 
Нехай Новий рік заповнить Ваші оселі ро-

динним теплом і затишком, а Різдвяна зірка 
оберігає домашнє вогнище! Хай прийдешній 
рік започаткує для колективу гімназії пози-
тивні зміни на освітянській ниві і буде щед-
рим та плідним у невтомній праці виховання 
і навчання підростаючого покоління на благо 
України!  Дякую за плідну співпрацю та спо-
діваюся на її успішне продовження в наступ-
ному році!  Веселих Вам новорічних і Різдвя-
них свят!   
Зі щирими вітаннями, директор 
 гімназії  О.М.Перехейда  

Загальношкільна  молодіжна газета гімназії «Ерудит» міста Києва 

Новорічне привітання Києву! 
Наш казковий зореліт 
Новорічний свій політ 
Розпочав із «Ерудиту» 
І летить по всьому світу. 

До киян він завітав, 
Побажань багато мав. 

Перші, звісно, що малятам, 
Гарним хлопчикам й дівчатам: 
Хай дарунки ялинкові 
Дід Мороз несе казковий. 
Виростайте всі здорові 

Білозубі, чорноброві, 
Чуйні серцем, чесні, щирі 
Нам на славу і країні.  

Для дорослих у нас вітання, 
Наші щирі побажання: 
Щоб у хаті панували 
Мир, добро, теплі розмови, 
Батьків діти шанували 
І були усі здорові. 

А тепер усім киянам  
наша пісня без баяна.  
І гостям столиці – неньки 

Ці вітання веселенькі. 

Заспіваєм ноту до, 
Хай в усіх буде добро. 
А як буде нота ре, 
Хай вам горе не буде. 
Добро сійте з нотой мі 
І дорослі, і малі. 

Якщо фа і соль додати, 
Все ви зможете здолати! 
Найзвучніше нота сі, 
Будьте ви щасливі всі! 
З новим роком! 

 
Учні 6 класу 



 

 

День самоврядування 
в 5  класі   

            У гімназії «Ерудит» є багато 
традицій. Одна з них – це проведення 
в грудні  Дня учнівського самовряду-
вання. Цього року цей день проводив-
ся 7 грудня. 
            Для нас, п'ятикласників, впер-
ше була можливість долучитися до 
дорослої і відповідальної справи. Та-
кож ми стали свідками, як  учні стар-

ших класів пробували себе в ролі вчи-
телів: проводили  уроки, планерки, 
приймали важливі рішення. Ми, хоч і 
малі, але сприймали все по-
дорослому. 
          Не можна не згадати цікаві уро-
ки наших учителів-дублерів. Урок 
світової літератури проводила учени-
ця 10 класу Бабкова Валерія. А урок 
української мови – Шумська Діана та 
Перегончук Олександра, також учени-
ці цього класу. 
          Я хочу розповісти вам про урок 
української мови. Тема уроку – „Лист. 
Правила                написання листа. 
Адреса”. Ми дізналися, як правильно 
писати листи, зазначати адресу, яку 
важливу роль відіграють листи в на-
шому житті. Урок був дуже цікавий і 
пізнавальний. 
        Я вважаю, що проведення Дня 
учнівського самоврядування в нас у 

гімназії є необхідним. Завдяки цьому 
учні мають можливість спробувати 
себе в ролі вчителя, щоб, можливо, у 
майбутньому обрати для себе цю про-
фесію. 
         На мою думку, проводити День 
учнівського самоврядування можна 
було б кожного місяця. Нам дуже спо-
добалось!!  

 Стрілець Анастасія,  
учениця 5 класу   
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ГІМНАЗІЙНЕ  СЬОГОДЕННЯ 

День самоврядування – 
найяскравіша сторінка 
гімназійного життя 

        
Самоврядування – дієвий спосіб                                                                                                     
поєднання теорії та практики                                                                                                      
у вихованні громадянина 

              Цьогорічне відзначення – 
ювілейне, оскільки 7 грудня 1990 року 
прийнято Закон України «Про місцеві 
ради народних депутатів і місцеве 
самоврядування», який юридично і 

фактично відродив владу громад в 
нашій країні. А з 2000 року, після 
прийняття Президентом України від-
повідного Указу, українське суспільс-
тво, громади міст, селищ та сіл тради-
ційно віддають данину демократично-
му механізму управління, відомому на 
наших теренах ще 
з середньовіччя 
як Магдебурзьке 
право, за яким 
більшість питань 
місцевого життя є 
компетенцією 
обраної громадя-
нами влади. 
 Сьогодніш-
ній День самовря-
дування був 
останнім для на-
шого 11 класу, 
проте незабутнім. 
Більшість учнів 
класу були вчите-

лями-дублерами, проводили уроки в 
молодших класах. Багато позитивних 
відгуків почули вчителі від учнів піс-
ля проведення старшокласниками 
уроків. Дати урок -  справа нелегка, 
хоча вона того варта – бачити, як учні 
із задоволенням слухають підготовле-
ний учителем-дублером матеріал, чу-
ти їх подяку після уроку. Цей день дає 
нам змогу відчути себе по-
справжньому дорослими. 
 Відзначення цього свята на 
державному рівні свідчить про важли-
ву роль інституту місцевого самовря-
дування в забезпеченні економічного, 
соціального й суспільного розвитку та 
поглибленні демократичних процесів 
в Україні. 

Учні 11 класу 
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Новий час 
  У 1582 році папа Григорій XIII 

ввів нову календарну систему, що 
одержала назву Григоріанської або 
«новий стиль». Православна церква 
на Константинопольському соборі 
1583 року, визнавши неточність 
юліанського календаря, однак, 
в ідмовилася  переходити  на 
григоріанський через те, що за но-
вим стилем християнський Велик-
день іноді збігається з єврейським 
або наступає раніше, що заборонено 
«Апостольськими правилами». В 
той же час протестантські країни 
перейшли на григоріанський кален-
дар лише у 18 столітті, таким чином 
тривалий час Новий Рік у право-
славних та протестантських країнах 

наступав на 11 днів пізніше за като-
лицький. 

 20 грудня 1700 року за указом 
царя Петра I Новий рік в Російській 
Імперії святкують, «…по примеру 
всех христианских народов…» 1 
січня, причому як і раніше — за 
юліанським календарем. У XVIII 
с т о л і т т і  п р а к т и ч н о  в с і 
протестантські держави переходять 
на григоріанський стиль, натомість 
у Російській імерії до 1918 року 
зберігався юліанський, через що 
Новий рік на землях, що входили до 
ї ї  с к л а д у ,  н е  з б і г а в с я  і з 
західноєвропейським. 

 У 1918 році декретом Раднарко-
му «…в целях установления в Рос-
сии одинакового почти со всеми 
культурными народами исчисления 

времени…» було прийнято перехід 
на Григоріанський календар і Новий 
Рік  знов  почав  збігатися  з 
європейським. Натомість російська, 
а також сербська та єрусалимська 
православні церкви відмовились 
переходити  на  новий  стиль , 
внаслідок  чого  усі  нерухомі 
церковні свята, а також Новий рік 
святкується за старим стилем, у 
результаті чого утворився такий 
рідкісний історично-культурний 
феномен, як Старий Новий рік. Він і 

понині святкується 
в Росії, Україні, 
Білорусії, Сербії, 
Чорногорії та окре-
м и х  р а й о н а х 
Швейцарії.  
Лисичонок А., 8-А кл 



 

 

Звичаї  та   традиції 
народів світу під 
час святкування 
Нового року 

Помандруємо  світом,  поцікавимося    
звичаями   та   традиціями народів 
світу! 

Великобританія 
               Новий рік у середньовічній 
Англії починався в березні. Рішення 
парламенту перенести початок року 
на 1 січня 1752 року натрапило на 
жіночу опозицію. Делегація від обу-
рених англійських леді заявила 
спікеру, що парламент не має права 
робити жінок на багато днів старши-
ми, на що спікер нібито відповів: 
„Ось класичний зразок жіночої 
логіки!”  
              В Об'єднаному Королівстві 
замовляють подарунки у Father 
Chrіstmas (буквально - Батько 
Різдва). Йому пишуть докладного 
листа з перерахуванням бажаних 
подарунків, який кидають у камін. 
Дим із труби доставить список ба-
жань прямо за призначенням. 
Англійці дарують один одному пода-
рунки приблизно однакової вартості. 
Жителі туманного Альбіону 
обов’язково дотримуються звичаю 
надсилати листівки з різдвяним сю-
жетом всім знайомим. А ще, у перед-
день Нового року, у будинку повинен 
панувати зразковий лад: підлога ви-
метена, одяг акуратно складений, 
годинник заведений, музичні 
інструменти настроєні, столове 
срібло начищене, ліжка застелені, 
борги сплачені. 
              Опівночі господар широко 
відчиняє двері, щоб старий рік ішов, 
а новий заходив до оселі. Потім двері 
й вікна зачиняються й виконується 
пісня “Чи забути колишнє кохання”. 
З цієї миті чекають першого гостя. 
Від того, хто першим переступить 
поріг будинку, залежить щастя в на-
ступному році. Вважається, що жінки 
приносять нещастя, так само як і 
блондини з брюнетами; щасливим 
кольором волосся вважається рудий. 
У Нортумберленді й на острові Мен 
не люблять тих, хто страждає на 
плоскостопість; шотландцям дуже не  
подобаються зовнішні вади - небажа-
ним гостем є кульгавий, той, чиї бро-
ви сходяться, у кого недобре око. 
Якщо з „першим гостем” не пощасти-

ло, потрібно терміново вжити 
запобіжних заходів: кинути дрібку 
солі у вогонь, заговорити з гостем 
першим, повісити над дверима хрест 
із гілочок, скріплених червоною нит-
кою. 
               Але існує правило й для гос-
тя - йому потрібно принести з собою 
для господарів корж, віски й малень-
кий шматочок вугілля, який треба 
кинути в сімейний камін і побажати, 
щоб вогонь у будинку палав вічно. 
Правда, не завжди можна достукати-
ся в двері будинку, який вам сподо-
бався. 

 Німеччина 

 Різдво в Німеччині - свято сімейне. 
Вся родина повинна неодмінно 
зібратися за святковим столом. У цей 
день відбувається церемонія вручен-
ня подарунків, що навіть має свою 
назву – die Bescherung. Апофеозом 
новорічного бенкету є der Lebekuchen 
- пряник. У 16 столітті це „справжнє 
диво з борошна, цукру й родзинок” 
іноді сягало довжини цілого ослона. І 
тоді можна зробити подарунок усім 
своїм друзям і знайомим: берете 
„лавку з пряника” під пахву... і впе-
ред - із Новим роком народ поздоров-
ляти. Одному ніжку від ослінчика, 
іншому - спинку. А ще, у Південній 
Німеччині й Австрії часто дарують 
скляних або порцелянових поросят, 
які являють собою скарбнички.  

Франція 
               Головне - обійняти бочку з 
вином і поздоровити її зі святом. 
Французький Дід Мороз - Пер Ноель 
- приходить у новорічну ніч і 
залишає подарунки в дитячих чере-
вичках. Той, кому дістається біб, за-
печений у новорічний пиріг, дістає 
титул „бобового короля” і у святкову 
ніч усі коряться його наказам. Ще 
одна ознака свята - Сантони - 
дерев'яні чи глиняні фігурки, які 
ставлять біля ялинки. За традицією, 

гарний хазяїн-винороб неодмінно 
повинен цокнутися з бочкою вина, 
поздоровити її зі святом і випити за 
майбутній врожай.  
               У Франції на Noеl (Різдво) 
дарують усе, що заманеться, хоча й 
дотримуються дещо суворіших пра-
вил, ніж за океаном. Так, парфуми 
може своїй дружині подарувати 
тільки чоловік, такий подарунок від 
іншого джентльмена вважається не 
дуже пристойним. 

Греція 
            У Грецїї, після того, як годин-
ники проб’ють північ, господиня ви-
ходить у двір і розбиває об стіну плід 
граната. Якщо зернята розлітаються 
далеко по подвір'ю, значить у новому 
році вся родина буде щаслива, а поля 
дадуть гарний урожай. Греки, крім 
важких від шампанського й вина 
традиційних кошиків, останнім часом 
дедалі частіше дарують один одному 
нову колоду гральних карт. 

Іспанія 
          В Іспанії, за традицією, жителі 
виходять на вулицю й 
відправляються на центральну площу 
їсти виноград. У Мадриді - на Plaza 
Puerta del Sol - до Сонячної Брами, у 
Барселоні - на Plaza Mayor - Головну 
площу, у Севільї - на Plaza de Espana 
- площа Іспанії. У Мадриді жителі 
іспанської столиці під бій годин 
з’їдають дванадцять виноградних 
ягід. Кожна виноградинка - за один із 
дванадцяти прийдешніх місяців. При 
цьому не можна брати великі ягоди з 
великою кількістю кісточок: є небез-
пека того, що не встигнеш їх виплю-
нути. Але й „дамські пальчики”, які 
зовсім без кісточок, їсти не заведено: 
будуть вважати тюхтієм. Виноград 
їдять на голодний шлунок, а на вече-
рю їдять індичину або баранину.  
            У новорічну ніч не подають 
улюблений іспанцями la sopa de ajo - 
суп із часнику: вважається, що запах 
часнику може налякати Новий рік і 
надовго забезпечить поганий настрій. 
Зате солодку халву-туррон 
наприкінці грудня готують усюди, 
додаючи родзинки, горіхи, шоколад – 
вважається, що все це є запорукою 
благополуччя в новому році.  
      Також  на Новий рік іспанці пере-
городжують вулиці парканами, став-
лять капкани й пастки, неначе для 
полювання . Вважається , що в  
(ПРОДОВЖЕННЯ на   5 стор.) 

ЕРУДОВАНИЙ ГІМНАЗИСТ 
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Справед-
ливість – 
вища мо-
ральна 
цінність 

Споконвіку людство прагло справе-
дливості – цієї вищої моральної цін-
ності. 
Поняття  «справедливість» і 

«правда» споріднені або навіть збіга-
ються. Розглянемо три значення сло-
ва правда. 

«Жити по справедливості» або 
«жити по правді». Тут правда-
справедливість протистоїть кривді 
(несправедливості). Скривдити ко-
гось означає вчинити несправедливо. 
Бути правдивим (казати правду) – 

це бути справедливим, бо в основі 
справедливого ставлення до інших 
лежить правда. Протистоїть правді 
брехня, хитрість, лестощі, наклеп, 
лукавство. 

«У кожного своя правда» - тобто 

йдеться про суб’єктивне уявлення 
про дійсність. Така, власне, правда-
справедливість є моральна лише тоді, 
коли спрямована на досягнення 
взаєморозуміння, довіри, злагоди. 
Таким чином, справедливість – це 

якість, якою оцінюємо людські від-
носини. Критерієм оцінки виступає 
правда, тобто йдеться, по-перше, про 
правильне (правдиве), неупереджене, 
об’єктивне ставлення до кого-небудь 
або судження про що-небудь. По-
друге, це такі людські відносини, дії, 
вчинки, які відповідають морально-
етичним і правовим нормам. 
Справедлива людина щира, чесна, 

правдива, нелукава, нелицемірна, 
об’єктивна і великодушна. Тобто 
поняття справедливість концентрує в 
собі найвищі моральні цінності.  
Кожен із нас начебто й намагається 

бути справедливим або, принаймні, 
вважає, що чинить справедливо. Але 
заради правди будемо відверті: ми не 
завжди справедливі у своїх вчинках, 
у ставленні до інших; ми нерідко плі-
ткуємо;  інколи буваємо нещирі. 
Ми, зазвичай, відчуваємо несправе-

дливість стосовно себе, але не помі-
чаємо, що скривдили когось. 

Така логічність і проста схема: не 
чинити іншим того, чого не бажаєш 
собі, бути добрим і милосердним до 
інших. Але досягти цього у відноси-
нах із іншими досить складно, та не 
безнадійно. Треба пропустити цей 
принцип через серце, збагнути його 
суть, повірити, що він діє, і жити за 
ним. І це реально, бо відчуття справе-
дливості, яке передусім виявляється 
у протидії будь-якій кривді, властиве 
кожній людині. 
Протистояти кривді здатні наші 

правдиві слова, небайдужість, власна 
позиція і активність. 
А тепер уявімо собі, яким гармо-

нійним, досконалим, наповненим, 
радісним було б наше життя, аби усі 
жили по правді, по справедливості. 
Справедливе суспільство, справедли-
вий державний устрій – це одвічна 
людська мрія. Саме такого порядку 
життя прагнуть люди. Як це робити? 
Порадьтеся одне з одним із цього 
приводу й ви. 

 
Писана Надія,  

6  клас 

ПЛЕКАЄМО ЕЛІТУ 
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цей час по вулицях гуляє нечиста сила 
і краще переловити її в старому році, 
щоб вона не перебралася в новий. 

Японія 
                У японців існує традиція:  
перед Новим роком дарувати листівки 
з зображенням тварини, яка символізує 
Новий рік. Дарують також іграшки й 
сувеніри. Однією із найяскравіших 
прикрас японського дому перед Новим 
роком є кадомацу (“сосна коло вхо-
ду”). Кадомацу - вітання Божеству 
Новорічного свята - переважно виго-
товляють із сосни, бамбука, сплетених 
рисових соломинок. Прикрашають 
гілками папороті й мандарина. 
          У Японії бронзові дзвони 
буддійських храмів відбивають у 
новорічну ніч 108 ударів. Цифра 108 
обрана не випадково. Японці вважа-
ють, що кожний із цих ударів виганяє 
одну з 108 пагубних звичок, які затьма-
рюють життя людини. Очищаючись 
таким чином, японці зустрічають свій 
загальний новий рік народження. Сто 
восьмий удар новорічних дзвонів 

додає відразу цілий рік кожному жите-
лю Японії, навіть новонародженим 
немовлятам. Кожен японець може по-
здоровити іншого з Днем народження, 
й у відповідь почути таке ж 
привітання. 

Китай 
            У Китаї в останній день старого 
року, після того як закінчилося готу-
вання святкових блюд і зроблені всі 
покупки в магазинах, вхідні двері бу-
динку зачиняють і запечатують смуж-
ками червоного паперу (червоний ко-
лір - колір щастя), щоб щастя не поки-
нуло його. Вся решта дня 
присвячується родині й будинку. 
Смужки червоного паперу знімаються 
вранці, щоб щасливі знамення Нового 
року могли ввійти в дім. Ті, хто потра-
пляють на Різдво до Китаю, 
помічають, насамперед, Дерева Світла 
- аналог нашої ялинки. Вони 
прикрашені по-східному яскравими й 
вишуканими ліхтариками, квітами, 
гірляндами. Ці ж прикраси китайські 
християни використовують у святково-

му оздобленні своїх осель. Маленькі 
китайці в переддень свята вивішують 
на стіни панчохи, куди Дун Че Лао Рен 
(Дідусь Різдво) кладе свої різдвяні по-
дарунки. 

Корея 
            У Кореї всю новорічну ніч заве-
дено проводити на ногах. Навіть є таке 
повір’я: „Якщо в ніч на Новий рік спа-
ти, то брови посивіють”. От і гуляють 
до ранку. Дівчата стрибають угору з 
дошки, покладеної на колоду. Хто ви-
ще стрибне, швидше й заміж вийде.  
           У деяких інших 
східноазіатських країнах - у В’єтнамі, 
Камбоджі, Монголії та ін. - 
неодмінним аксесуаром Нового року є 
граблі, декоровані різноманітними до-
рогими прикрасами. Саме ними в 
новорічну ніч „загрібають щастя”. Ще 
на Сході поширені різдвяні ярмарки, 
на яких можна придбати не тільки 
одяг, продукти,  прикраси й подарун-
ки, але навіть... мрії, надії й щастя.  

 Лисичонок  Альбіна, 8-А клас 

ЕРУДОВАНИЙ ГІМНАЗИСТ 



 

 

Толерантність  
           Толерантність – це здат-

ність без агресії сприймати дум-
ки, поведінку, форми самовира-
ження та спосіб життя іншої лю-
дини, які відрізняються від влас-
них. Виникла толерантність у за-
хідній цивілізації на релігійному 
рівні. Виникнення цього терміну 
пов'язують із підписанням Нант-
ського едикту. 

Сьогодні, толерантність – це 
яскравий показник ступеню демо-
кратичності нашої держави й од-
на з умов її розвитку. Понад 12 
років 16 листопада світ святкує 
Міжнародний день толерантності. 
Цей день був проголошений Де-
кларацією принципів толерантно-
сті, затвердженою в 1995 році на 
ХХVІІІ Генеральній конференції 
ЮНЕСКО.  

Зазначено в статті 6 Деклара-
ції: 

„Для того, щоб досягти успіху 
у власному житті, не витрачати 
сил на конфлікти, кожному треба 
доцільно формувати в собі толе-
рантність як рису характеру”. 

Отже, толерантність є доволі 
тонкою категорією, яка в світі має 
значення терпимості, а в Україні 
– це яскравий показник ступеню 
демократичності нашої держави й 
одна з умов її розвитку. 

Оборська Анастасія,  
учениця 5 класу  
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Чи завжди ми 
толерантні? 

Толерантність. Багато разів ми чули 
це слово, але чи розуміємо ми його? 
Дехто з нас навіть не задумувався над 
цим, а хоча варто було б. 
Насправді, толерантність значить 

набагато більше, ніж здається на пер-
ший погляд. Кажуть, щоб щось уяви-
ти, а саме зрозуміти значущість чо-
гось, треба уявити як би нам без цьо-
го жилось. Наш світ повен негативу, 
поганих емоцій та всього „бруду”, до 
якого ми звикли. Але чи звикла до 
цього наша душа, та чи звикнуть до 
цього наші діти? Відповідь одна – 
НІ!!! 

 
До невихованості, відсутності тер-

пимості, такту звикнути неможливо, 
можна тільки пристосуватися. Багато 
поганого оточує нас, не даючи цим 
свободу добру. І винні в цьому ж самі 
люди, бо якби всі хоча б для початку 
захотіли почути один одного, ситуа-

ція б полегшилась, ма-
буть, удвічі. 
Останнім часом люди 

навіть на привітне 
„Доброго дня!” можуть 
буркнути: „Пішов звід-
си!”. Для когось  це вже 
вважається нормальним. 
Але, даючи таку відпо-
відь, ми не тільки псує-
мо настрій іншій люди-
ні, а й собі, думаючи: „І 
чого він прив’язався, він 
що не бачить, що мені 
зараз не до нього???” 
У цій ситуації кожен 

може уявити себе як із однієї, так і з 
іншої сторони. Або ще така ситуація: 
приходить людина з гарним настро-
єм, наприклад, до магазину, щоб ку-
пити якусь дуже важливу річ, про яку 
вона давно мріяла, але, на жаль, не 
траплялося нагоди купити це. У цей 
час десь недалеко стоїть продавець із 
поганим настроєм і спостерігає за 
покупцем.  На ввічливе питання: 
„Скажіть, будь ласка, а це нове 

(свіже/гарне/сучасне)?”- відповідає: 
„А ви що, самі не бачите, ви взагалі 
щось розумієте?!” Звичайно, у цій 
ситуації продавець веде себе дуже 
невиховано. 
Тому, відповідаючи на щось, або, 

лише починаючи розмову, ми маємо  
думати, що та коли казати, тоді ми 
будемо приємними та толерантними 
людьми! 

Жук  Оля,  учениця  8-А класу  

ПЛЕКАЄМО ЕЛІТУ 
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УКРАЇНА І СВІТ 

Освіта в Україні 
 

 

 

 

                 

 

 

   Хороша освіта має бути якісною і 
доступною, а учень має бути оточе-
ний увагою й турботою. Саме за цими 
критеріями можна вибрати країну, де 
дитині найкраще відвідувати на-
вчальний заклад. У школі учні 
здобувають вміння й навич-
ки, у них формується сві-
тогляд, розиваються 
пізнавальні та твор-
чі здібності. На-
вчання тісно 
взаємопо-
в’язане 
з вихо-
ванням – 
процесом 
впливу вихова-
теля на вихованця 
з метою формування 
в нього совісті, честі, 
людяності, правдивості 
та інших рис характеру, які 
визначатимуть особистість 
школяра, студента як майбут-
нього громадянина незалежної кра-
їни.   

              Сьогодні наша країна стоїть 
на порозі визначних змін, освіта Укра-
їни знаходиться в проміжному стані 
переходу від застарілої та нездатної 
задовольнити вимоги в наданні якіс-
них освітніх послуг системи до нової, 
європейської, що претендує на конку-
рентоспроможність на ринку освіти, є 
мобільною та здатна співпрацювати з 
цим самим ринком. Оскільки Україна 
є країною-учасницею Болонського 
процесу -  це також накладає певні 
вимоги до системи її освіти. Тому 
реформи спрямовані на поліпшення 
навчання, на розширення освітніх 
можливостей, на більший простір для 
пошуку роботи й, нарешті, на тісну 
співпрацю наукових осередків різних 

країн. З іншого боку, це доволі потуж-
ний стимул для створення нової сис-
теми з активним педагогом і не менш 
активним учнем.  Насамперед, із Бо-
лонської системи було взято зовнішнє 
незалежне оцінювання (ЗНО), дванад-
цятибальна шкала оцінювання знань 
учнів і 12-річна  освіта. Але якщо 
ЗНО до теперішнього часу виявило 
свої позитивні прояви, то 12-річну  
освіту з 2010 року було відмінено й 
повернуто до 11-річної, тому що в 
наших умовах за браком коштів, об-
меженою кількістю  навчальних 
місць, ми не можемо впровадити про-
фільну систему навчання після екза-
менів, складених у 9 класі, як це пе-
редбачено європейським стандартом 
освіти. Та це не має великого впливу 
на одержання якісної освіти в 
Україні. Ми маємо великі 
здобутки в галузі освіти 
й науки, що підтве-
ржують всес-
вітньо 
відо-

мі 
імена вче-

них, вихідців із 
України: Корольов - 

учений, конструктор, пер-
шовiдкривач практичної космонавти-
ки, Кримський – поет, філолог, Крав-
чук – всесвітньо відомий математик, 
Микола Амосов – лікар- кардиолог 
та багато інших. 

                Враховуючи це, мож-
на зробити висновок, що наша сис-
тема освіти не гірша за європейську 
й мало чим відрізняється від неї , 
тому ми маємо багато студентів – 
іноземців із різних країн світу, які 
прагнуть отримати освіту саме в 
вищих навчальних закладах Украї-
ни. Так де ж можна здобути найкра-
щу освіту? В Україні, чи варто їхати 

за кордон? Це повинен вирішувати 
кожен для себе сам.  

 
Коротка довідка: 
Болонський процес (БП) - це 

процес європейських реформ, що 
спрямований на створення спільної 
Зони європейської вищої освіти до 
2010 року. Болонський процес офі-
ційно розпочався в 1999 році з під-
писання Болонської декларації. Пе-
редумовою її створення стало під-
писання Великої Хартії європейсь-
ких університетів (Magna Charta 
Universitatum).  

 
Згідно з цілями БП до 2010 

року освітні системи країн-
учасниць Болонського процесу по-
винні бути змінені, щоб сприяти:  

- полегшеному переїзду грома-
дян із метою подальшого навчан-
ня чи працевлаштування в 
Зоні європейської вищої 
освіти; 

- зростанню приваб-
ливості європей-
ської вищої 
освіти; 

- розширенню 
Європи та за-

безпеченню її по-
дальшого розвитку 

як стабільного, мирно-
го, толерантного суспіль-

ства. На сьогодні 46 євро-
пейських країн, включно з 

Україною, є його учасниками. 
Крім того, значна кількість між-
народних організації підтримують 
ідеї процесу та сприяють його реа-
лізації. 

Бабкова Валерія, 10 клас  
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Christmas in England 
and America 

   Even though much of the American 
population has English decent due to its 
history, this does not mean that Ameri-
cans and the English celebrate Christmas 

the same. 
   Americans have a more simple 
way of celebrating Christmas. An aver-
age Christmas day is waking up and look-
ing what presents are under the Christmas 
tree. Since Christmas is a national holi-
day, kids don’t have to go to school. 
   Over in England, Christmas starts with 

traditional gift giving. Then there is a 
celebratory feast and then it’s off to 
school. In school everyone is greeted and 
when the kids get home they are greeted 
by the biggest feast of their lives (second 
after New Year feast) 
   So as you can see, even though these to 
kinds of people have the same decent, 
they have different ways of celebrating 
Christmas. 

Горін Олександр. 
8А клас 

Страви   країн 
світу  на  Новий  рік 

                  У  різних  країн   свої  
звичаї   навіть щодо страв, які пода-
ються на новорічний стіл.   У  кожної   
країни  страви  
різні. В  Украї-
ні  -  холодець  
та  олів’є.  

                                
Мешканці   
Китаю полюб-
ляють  свини-
ну.  Але  кож-
ний  регіон  
має   свої  страви .  Взагалі китайська  
кухня  славиться  своєю  гостротою. 
У   західному  Китаї  часті  дощі  та  
тумани. Жителі цієї місцевості  вва-
жають,  що  гострота  їжі  допомагає  
протистояти  волозі.  

                 Американці починають 
готуватися до новорічних і різдвяних 
свят відразу після Дня подяки, кот-

рий відзнача-
ють в остан-
ній четвер 
листопада. 
Власне тоді 
встановлю-
ється тради-
ційна яли-
нка в Нью-
йоркському 

Рокфеллер - плаза. Америка щорічно 
побиває всі рекорди по кількості віта-
льних листівок і різдвяних подарун-
ків. Мешканці цієї країни впродовж 
грудня витрачають на подарунки п'я-
ту частину свого річного бюджету. 
Традиційною новорічною стравою на 
столах американців завжди була фар-
ширована індичка. Рецептів фаршу 
безліч: сир, чорнослив, гриби, яблу-
ка, капуста, часник... І це далеко не 
весь перелік. 

              Румуни в новорічні пироги 
запікають 
маленькі сю-
рпризи - мо-
нетки, порце-
лянові фігур-
ки, каблучки, 
стручки гір-
кого перцю. 
Тому, хто 
знайде в пи-
рогу каблуч-
ку, Новий рік принесе багато щастя. 
А стручок перцю розвеселить усіх 

запрошених на свято.  
                      Для новоріч-

ної вечері голландсь-
кі господині 

готують 
кро-
лика, 
олени-
ну або 
дичину. 

А ще традиційною ново-
річною стравою в Нідерландах вва-
жають солоні боби. Це дуже важка 
для шлунка їжа, полегшити яку немо-
жливо ні горілкою, ні червоним ви-
ном. 

    Бельгійці, котрі вважають себе 
знавцями кулінарії, до святкового 
столу на Новий рік подають телячу 
ковбасу з трюфелями, м'ясо вепра,            
традиційний торт, вино. 

    А от мешканці Данії не уявляють 
новорічної вечері без качки   або гу-
сака, фаршированого фруктами, і 
рисового пудингу , посипаного кори-
цею.  

 Це  далеко  не  всі  країни, але на-
віть за цими відомостями  видно, що  
кожна   країна   різниться  своїми 
стравами  та  традиціями.  
 
 
Яковчук Уляна,  
учениця 5 класу                   

ДО НОВОРІЧНИХ СВЯТ... 
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РІЗДВО  
В УКРАЇНІ 

Напередодні Різдва - 6 січня  ще вдо-
світа господар і господиня ритуально 
готували Божу їжу - кутю та вар. Для 
цього особливим чином у печі накла-
далися дрова, які годилося запалюва-
ти „живим вогнем” (потерши деревом 
об дерево або кресалом), у пізнішій 
традиції вже користувалися сірника-
ми. Для куті бралася завчасно потов-
чена і вимочена пшениця, а також 
„непочата" - набрана до сходу сонця 
вода, яку, вважали, освятив уночі сам 
Бог сонця. Це стосувалося і книшів, 
які виймали з печі „до світа”, а в піч 
садили калачі та прісні пиріжки. 
Книш випікали, замішуючи його як 
звичайний хліб і кладучи зверху мале-
нький хлібець, який звали душею і 
призначали для духів-Лада, тобто душ 
померлих предків. Потім господиня 
готувала на досвітній воді і в новому 
горщику голубці та інші страви, яких 
мало бути дванадцять. 
 Коли Божа їжа та книші вже на лав-

ці, то із пер-
шим проме-
нем сонця 
господар від-
кривав хатні 
двері, комо-
ри, клуні, 
стайні і на-
віть ворота, 
бо, вважало-
ся, що на зем-
лю сходить 
Бог урожаю, 
достатку і 
багатства. 
Чарівним 
зіллям  люди 
обсипали усю 
домашню 
живність, 
щоб віднади-
ти злу силу й 
ще раз переві-
ряли чи все 
готове до Свят-вечора. Тоді вже годи-
лося внести до хати „Святки”. Для 
цього батько брав за руку старшого 
хлопчика і йшов із ним до стодоли, 
несучи непочату воду, а хлопчик - три 
колоски. Там вже стояв приготовле-
ний Рай-Дідух та 12 в'язочок запашно-
го сіна. Все це кропили досхідною 
водою й приказували молитву: 
„Милостивий Боже, і ти, Сонце праве-
дне, з Святим Різдвом! Торік дали ви 
урожай, дали добро, багатство й здо-
ров'я... Пошліть іще краще цього ро-
ку!” 
      Схожі з українськими традиціями 
святкування Різдвяних свят мають і 
інші народи. Так, коли українці на 
Святвечір готують 12 страв, що сим-

волізують 12 апостолів Ісуса 
Христа, то чехи подають 12 
сортів тістечок (на знак 12 мі-
сяців), а у Венесуелі діляться 
виноградом і з'їдають по 12 
виноградинок, загадуючи на 
кожен місяць свої бажання. 
Українці під час Святої вечері 
діляться церковною просфо-
рою, а поляки - оплатком. 
      На Різдво французи п'ють 
шампанське вино і їдять білу 
ковбасу, копченого індика та 
устриць. Угорці віддають пере-
вагу рибному супу та печеному 
індикові, а під скатерки вони 
кладуть не сіно й часник, як 

українці, а ніж, оселок та гребінь. По-
ляки й чехи полюбляють подавати до 
святкового столу різноманітні рибні 
страви, особливо із коропа. 
      Ґрунтовно готуються до Різдва в 
Німеччині, де вже в період різдвяного 
посту плетуть ялинковий вінок і що-
тижня запалюють на ньому свічку. 
Перша з них згорає на чверть, а на 
четвертий тиждень спалюють усі свіч-
ки. На Святвечір вінок ставлять на 
стіл або вішають на стелю. А німці 
(24 грудня) ставлять ялинки в оселях і 
дарують дітям подарунки. Ввечері всі 
збираються за святковою вечерею, до 
якої подають овочевий суп, картоплю 
під соусом, салат і печені яблука з 
горіхами. Другого дня (25 грудня), як 
і в Україні, німці провідують старших 
дідусів і бабусь. У цей день до святко-
вого столу подають засмажену індич-
ку (гуску), капусту та кнедлі під соу-
сом. Як і українці, німці теж святку-
ють 3 дні поспіль, тому 26 грудня во-
ни просто відпочивають вдома. 
      Угорщина відома світові своїми 
пишними різдвяними благами для 
дітей. А італійці на площі св. Петра в 
Римі споруджують великий вертеп зі 
сценами Різдва Христового, хоча й не 
влаштовують у себе вдома святкової 
вечері.                                       

Лисичонок Альбіна, 
 учениця 8 – А класу  

ДО НОВОРІЧНИХ СВЯТ... 
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ЗДОРОВА НАЦІЯ 

Здоров’я взимку 
Щоб не хворіти в холодну по-

ру року, профілактику пот-
рібно проводити ще влітку. 
Особливу увагу зміцненню 
імунітету  необхідно надати 
в жовтні-листопаді. 

Влітку потрібно 
оздоровлюватися в таборах 
чи санаторіях не менше 14 
днів, особливо, якщо в тому 
місці інший клімат (море). 
Щоденний режим також 
гарно впливає на здоров’я. 
Обов’язкові процедури- 
умивання, чищення зубів, 
прийняття контрастного 
душу зранку та ввечері, про-
гулянки на свіжому повітрі 
не менше 2 годин на день чи 
заняття спортом, активний 
відпочинок (кому що до 
вподоби), повинні стати 
невід’ємними атрибутами 
всього життя людини. 

Потрібно їсти більше свіжих 
фруктів та овочів. Особливо у сезон-
ний період. Один давній філософ ска-
зав, що ліками можуть бути лише ті 

рослини, які виросли в сезон і в місце-
вості, де проживає людина, яка буде їх 
вживати. Гіппократ, Сократ, Конфуцій 

та інші мислителі вважали «що ми є те, 
що ми їмо»; «їжа повинна бути ліками, 
а ліки – їжею»; «лікар – лікує, природа 

зцілює» тощо. Багато слів сказано на 
цю тему. Тому для профілактики за-
студ потрібно слідкувати за своїм раці-

оном – зробити його різнома-
нітним та вітамінним. 
Надійні засоби профілактики- 
це мед, калина, журавлина, 
лимон. Не обов’язково їх їсти 
ложками, можна робити на-
пої. Дуже корисно випивати 
кожного ранку склянку теплої 
води (40оС)з чайною ложкою 
меду. Зрозуміло, якщо у вас 
немає алергії.  
Для того, щоб не хворіти, 
взимку, окрім профілактики 
потрібно щороку обстежува-
тися у лікарів. Оскільки тіло 
людини як складний меха-
нізм, де все пов’язано одне з 
одним, потрібно мати здоро-
вими всі органи. Не лінуйтесь 
– піклуйтесь про своє здоро-
в’я заздалегідь. 
 

Носкова Майя Вікторівна,  
матір учениці 8-А класу 

На сьогоднішній день на вули-
цях міста  є багато закусочних із 
фаст – фудами. Ми всі полюбляємо 
фаст – фуд, хоча  знаємо, що це 
дуже погано для нашого здоров'я. 

             Фаст - фуди  дуже ка-
лорійні. Вживання таких продуктів 
призводить до збільшення ваги. 
Поїдання чізбургерів і гамбургерів 
порушує процес всмоктування ка-
льцію, що збільшує вірогідність 
інсульту. 

            Недоліків у фаст – фу-
дах дуже багато. І що саме найголо-
вніше - про них знають майже всі, 
але популярність цієї їжі не змен-
шується. 

            Фаст – фуди погрожу-
ють нашому здоров'ю, і це все закін-
чується ходінням по лікарям, болем 
у животі … ми додаємо собі більше 
проблем. 

            Тому найкраще не вжи-
вати таких продуктів, а якщо так 
хочеться, то тільки раз на місяць.  
 
ДОВІДКА: 
Вчені cтверджують, що фаст-

фуд є однією з основних причин 

ожиріння, артритів, атеросклеро-
зов і інфарктів. Люди не бажають 
витрачати час на приготування 
повноцінної їжі, усе частіше викори-
стовують фаст-фуд, замість по-
живної їжі. Вченими було встанов-
лено, що фаст-фуд викликає звикан-
ня подібно наркотикам. 

 
Дослідники продукції фаст-

фудів стверджують, що їжа проми-
слового приготування сприяє вироб-
ленню великої кількості опіатів, які 
природно продукуються мозком. У 
такий спосіб при вживанні великих 
доз фаст-фуда може наступити 
стан, близький до сп’яніння, хоча і 
не у такій силі, як від наркотиків, 
але настільки ж реальний. 

 
Комісарчук Юля,  

5 клас  



 

 

Створи сам новорічну 
прикрасу! 

З  першим днем грудня всі 
чекають свят: Різдва, Дня св. Миколая, 
Водохреща та Нового Року. Якщо за 

к о р д о н о м 
найпопуляр-
нішим свя-
том є Різдво, 
то в нашій 
країні — це 
Новий Рік. 
Незважаючи 
на таку різ-
ницю смаків, 

готувати оселю до свят усі люблять 
однаково. Головна прикраса зимових 
свят – ялинка. Дехто віддає перевагу 
живим ялинкам та соснам, гілкам цих 
дерев. Хтось проти вирубки зелених 
насаджень, тому ставлять штучну яли-
нку.  

Як прикрашати ялинку? Варіа-
нтів тут небагато, є тільки різновиди. 
Можна прикрасити цукерками, цуката-
ми, м’якими іграшками чи звичайними 
ялинковими прикрасами. Цей набір 
може бути як в одній кольоровій гамі, 
так і різнокольоровим. Усе залежить 
від натхнення та вподобань.  

Окрім ялинки, прикрасити 
можна вікна, двері, стіни та меблі. В 

магазинах про-
дається багато 
різноманітних 
готових прикрас 
та засобів для 
декорув ання . 
Але прикраси, 
зроблені власно-
руч усією роди-
ною, - набагато 
цінніші за куп-
лені.  
Всім відомі сніжинки, які можна вирі-
зати з паперу, - найкращий та найшви-
дший вид декорування. Їх можна вирі-
зати з білого чи блакитного паперу, 
наклеїти на скляні поверхні милом, 
прикріпити булавкою до тканин тощо. 
З них можна зібрати гірлянду чи підві-
сити на люстру на різній висоті.  

На склі, дзеркалах малюють 
сніжинки милом, гуашем чи штучним 
снігом із балончика (після останнього 
краще добре провітрити кімнату). 

Модним стало в останній час 
використання віночків.  Їх можна вико-
нати з гілок живої ялинки чи сосни, з 
штучних гілок чи з гірлянди-дощика. 
Прикрасами слугують шишки, кульки, 
м’які іграшки, бантики, паперові сні-
жинки тощо. 

      Варіантів оформлення ба-
гато. Фантазуйте, шукайте. Що зробле-

но від чистого серця - завжди найкра-
ще. 

Носкова Майя Вікторівна,  
матір учениці 8-А класу  

СУЧАСНА МОЛОДЬ 
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На сьогодніш-
ній день майже вся молодь захоплю-
ється музикою. Популярними жан-
рами є реп, рок, поп… .  І хотілось би 
розповісти саме про поп – музику.  
            Поп-му́зика (англ. pop music, 
скороченння від popular music — попу-
лярна, загальнодоступна музика) — 
поняття, що охоплює різноманітні сти-
лі, жанри та напрями масового музику-
вання. Феномен поп-музики сформува-
вся передусім в англомовних країнах 
Заходу як явище молодіжної культури. 
Характеристика 
               Інструментальні ресурси поп-
музики обмежені, як правило, електро-
гітарами та ударними інструментами з 

е п і з о дич -
ним засто-
с у в а н н ям 
саксофонів 
та інших, 
з о к р е м а 

екзотичних 
інструмен-
тів. Для су-
часної поп-
музики ве-
лике значен-
ня відіграє 
електронна 
апаратура . 
Мелодії, як 
п р а в и л о , 
нескладні, ритмічні, легко запам'ятову-
ються. 

               Вокальний стиль поп-музики 
характеризується мелодійною та емо-
ційною манерою виконання, застосу-
ванням «відкритого» звуку, наближен-
ням до мовлення співом, демонстрати-
вно «непоставленими» голосами, не-
природною текстурою, з широким ви-
користанням екстатичних вигуків, сто-
гонів, завивань та інших ефектів. 
Сучасні форми поп-музики поширені в 
усьому світі, проте складність її оціню-

вання як культурного явища зумовлена 
неоднозначністю естетичної оцінки та 
соціальної ролі. 
                  Я вважаю, що музика робить 
світ більш кольоровим, дає можливість  
людям бути щасливими. Музика нас 
запрошує веселитися, сумувати – тобто 
буває мажорна ( весела ) і мінорна 
( сумна ) . На мою думку, у нашій гім-
назії є багато учнів, які дуже люблять 
слухати музику і самі вміють її відтво-
рювати.    

Комісарчук Юля ,  
5 клас  
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УЧИТЕЛЬСЬКА ПОРАДА 

Майстер народної тво-
рчості Іван Миколайо-

вич Сколоздра 

                    „І чужому научай-
тесь, й свого не цурайтесь” - ці 
слова  Т.Г.Шевченка cтали афори-
змом. Ми, справді, старанно ви-

вчаємо здобутки  за-
кордонних наук і ку-
льтур. А чи не цурає-
мося ми свого? Чи 
так само  
захоплюємося, на-
приклад, шедеврами 
українського мистец-
тва, як іноземного? 
На жаль, ні… А вив-
чати й захоплювати-
ся нам, українцям, 
слава Богу, є чим.  
Ну хоча б нашими  
народними маляра-
ми, художниками-
самоуками, які  
Академії мистецтв  
не закінчували, а світ 
здивувати зуміли.  
Це і Марія Прийма-
ченко, і Катерина 
Білокур, і Никифор 
Дровняк, й Іван Ско-
лоздра.                         

           Останнього 
майстра - живописця 
на склі  дуже добре 
знають українські 
п'ятикласники і шестикласники, бо 
саме репродукціями його картин  
ілюстровано їхні підручники з рід-
ної мови (автори О.Глазова й 

Ю.Кузнецов).                  
             Майстер народної 
творчості Іван Микола-
йович Сколоздра народи-
вся 1934 року на Львів-
щині, у селі Розвадові, 
яке розкинулося на ма-
льовничому побережжі 
Дністра. Він не одержав 
художньої освіти, але 
творчість його вже понад 
чверть віку є духовною 
потребою життя. Спочат-
ку обдарування Сколозд-
ри виявилося у скульпту-
рі. Він навіть виставляв 
свої твори на  обласних, 
республіканських та все-
союзних виставках на-
родного мистецтва. До 
живопису на склі майс-
тер звернувся наприкінці 
сімдесятих років, і тут на 
повну силу виступила ще 
одна грань таланту на-
родного митця. На сього-
дні він єдиний непрофе-

сійний  художник, що відродив і 
продовжує традиційний у минуло-
му на Україні вид народного мис-
тецтва. Багатофігурні картини ми-
тець трактує сміливо, щиро, безпо-
середньо, втілюючи в них власне 
розуміння краси навколишнього 
світу, історичної давнини, мотивів 
народної творчості, з чого черпає 
теми своїх творів. Іван Сколоздра 
тонко відчуває колір. Його живо-
пис вражає палітрою свіжих, дзві-
нких і злагоджених фарб. Картини 
художника дивують різноманітніс-
тю сюжетів, влучною характерис-
тикою персонажів, дотепним гумо-
ром, душевною теплотою                                    

             Дивлячись на витвори 
мистецтва майстра, я   у захваті 
хочу  сказати : „Радуйся, земле! 
Радуйся, земле, бо незнищенним є 
потяг українців до прекрасного, до 
високого. І хай ніколи не зміліє 
криниця народної творчості  й лю-
бові до життя!”  

 

Дацько  Вікторія Анатоліївна,  
вчитель  української мови  



 

 

Італія - це одна з найкрасивіших дер-
жав у світі. Це вам із впевненістю 
скаже будь-який італієць, бо живуть в 
оточенні шедеврів мистецтва, практи-
чно в країні-музеї. Тільки уявіть собі, 
в Італії зосереджено 60%(!) усіх па-
м’яток історії і культури Європи. За 
даними ЮНЕСКО, більш як 30 000 
соборів, 20 000 замків, більше 700 
музеїв, галерей, виставок… Погодь-
теся, є чим пишатися! Італійці й пи-
шаються. При цьому вони дуже гос-
тинні і доброзичливі люди.                                                                                                                                                                 
     На осінніх канікулах мені разом із 
батьками випала чудова нагода відві-
дати цю дивну країну. Наша подорож 
почалася з одного з найдавніших міст 
Італії – Верони. Воно приваблює ту-
ристів своїм середньовічним і ренеса-
нсним вбранням. Однією з головних 
пам’яток у Вероні є амфітеатр - тре-
тій за розмірами у світі після Колізею 
в Римі і арени в Капуа. Цей амфітеатр 
збудовано в І столітті нашої ери, але 
він так чудово зберігся, що зараз є 
найпрестижнішою  сценою у світі. 
Тут проходять концерти багатьох 
відомих музикантів, співаків та інші 
масові заходи. Цей театр має чудову 
акустику. 
 Кожен, хто буває у Вероні, неодмін-
но відвідує середньовічний будино-
чок  із малесеньким балконом - буди-
нок Джульєтти. У внутрішньому дво-
рику в 1972 році була встановлена 
бронзова фігура Шекспірівської геро-
їні. Вважається, що, хто доторкнеться 
до цієї статуї, тому неодмінно пощас-
тить у коханні. Тому тут завжди сто-
їть черга  туристів, які обнімають 
бронзову фігуру й фотографуються. 
Також у Вероні є також будинок Ро-
мео. 
     Далі наша подорож проходила 
через місто Пізу – відоме своєю 
«падаючою» вежею. Пізанська вежа 
дуже велика і красива споруда, яка і 
справді так нахилилася, що, здається, 
ось-ось упаде. Ми з батьками були на  
верхньому ярусі й могли помилувати-
ся пізанськими краєвидами. 
      Наступна наша зупинка в Римі. 
Рим – столиця Італії, скарбниця світо-
вої культури й центр релігійного ка-
толицького світу. Символ Риму – Ко-

лізей. Його висота 48,5 метрів, а по 
колу - 500 метрів. Це дуже велика 
арена, яка приголомшує своїми розмі-
рами. Колізей було урочисто відкрито 
в 80 році. Свято тривало 100 днів. 
Пантеон – храм усіх богів – справж-
ній шедевр давньоримської архітек-
тури – був збудований у 125 році та 
чудово зберігся. 
Собор святого Петра – найвеличезн 
іший католицький храм у світі – зна-
ходиться у Ватикані. Над його ство-
ренням працювали Рафаель, Мікелан-
джело, Джотто, Беніні. 
Поруч – Сікстинська капела з фрес-
ками Мікеланджело і Ботічеллі. У 
палацах Ватикану знаходяться всесві-
тньовідомі музеї античної скульпту-
ри, витвори живопису ХІV-XVІІ ст. 
Щоб передивитися всі скарби Риму, 
треба залишитися там на все життя. 
       Але подорож триває, і наступна 
зупинка у Флоренції. Флоренція пе-
рекладається як «квітуча». Це одне з 
найкрасивіших міст в Італії. Воно 
було засновано в 59 році нашої ери. 
Розквіт Флоренції припадає на XV-
XVI століття. У цей час тут живуть і 
працюють великі Леонардо да Вінчі, 
Рафаель, Мікеланджело, Петрарка, 
Данте та інші видатні діячі.  
Галерея Академії – один із найбільш 
значимих музеїв світу. Тут знахо-
диться багата колекція скульптур 

Мікеланджело, у тому числі й оригі-
нал знаменитої статуї Давида, а та-
кож ще велика кількість шедеврів 
видатних скульпторів та живописців. 
        Закінчилася наша подорож до 
казковій Венеції – дивовижного тво-
ріння людини, унікального міста на 
землі. Більше сотні островків з’єднан-
ні  між собою 400 мостиками й мос-
тами. Головну вулицю «Великий ка-
нал» можна побачити тільки з води, 
яку з обох боків прикрашають фасади 
будинків із мармуровими мережива-
ми, кожен із наступних гарніший по-
переднього. Нарядні церкви,  розкіш-
ні палаци з барельєфами – все стоїть 
просто у воді. Венеціанці здавна на-
зивають Венецію «Світліша» або 
«Цариця морів». Тут немає автодоріг, 
світлофорів, машин, але є моторки, 
водні трамвайчики (вопоретто) і, зви-
чайно, романтичні гондоли. Поліція, 
швидка допомога, пожежники корис-
туються швидкісними катерами. Ми 
жили в самому серці Венеції , непода-
лік дуже красивої площі Сан-Марка. 
Я був вражений красою цього міста з 
його мостами й каналами. У цей ку-
точок хочеться повертатися знову й 
знову!               

Ольховик Дмитро,  
6 клас.  

МАНДРИ 
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Моя чудова кицька  
Маркіза 

У мене є чудова кицька, кот-
ру ми купили з мамою  того ро-
ці. Я чудово пам`ятаю, як вигля-
дала моя леді, коли ми її тільки 
принесли додому. В неї були 
великі очі  зеленувато-жовтого 
кольору, вона дивилась на мене з 

переляком  і одно-
часно з цікавістю: 
хто я і що буде з 
нею. Я одразу назва-
ла її Маркізою.  

          Коли стало 
тепліше і почало 
з`являтися сонечко, 
Маркіза почала стри-
бати на тінь. Це ви-

глядало дуже 
смішно. У мене 
також був кро-
лик, і вона весь 
час сиділа з 
ним, іноді 
навіть 
«чистила» його. 
Одним словом, 
вони були дружньою ком-
панією. 
 Зараз Маркіза велика 
кицька. Раніше вона кида-
лась на ноги, а зараз вона 
дуже спокійна, спить разом 
зі мною й любить залазити 
на руки. Коли я з кимось 

розмовляю, спить на пледі….  
І чому деякі люди не люб-

лять кицьок? Вони ж такі милі! 
 

Носкова Євгенія,  
учениця 8 – А клас   

ЗООМАНІЯ 
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“Симовол року 2011” 
КРОЛИК 

 
Багатьох цікавить: 2011 

рік кого, якої тварини? 
Незважаючи на те, що 
кролик - боязка тваринка, 
вона дуже гостинна, ці-
нує домашній затишок і 
красу. Тому цього року 
варто частіше запрошува-
ти до себе близьких дру-
зів і самим бувати в них. 
Не варто показувати себе 
вискочкою, так як кролик 
дуже дипломатичний. 
Краще  заслужити його 
довіру. Так як кролик во-
лодіє позитивними якос-
тями як романтичність і 
відданість, шлюби, скріплені  
цього року, повинні бути вдали-
ми. 
У східному гороскопі значить-

ся, що кролик дуже розумний, 
тому він буде протегувати всім, 

хто пов’язаний із наукою, і прос-
то людям, які цікавляться  своєю 

справою. 
Але не варто забувати і про ін-

ші якості цієї тваринки. Крім 
усього, він боязкий. Тому деяким 
людям буде досить складно прий-
мати важливі рішення  цього ро-
ку. Так як кролик дуже педантич-

ний, то скрізь має бути порядок: у 
речах, справах, думках. 

Особливо вдалий майбу-
тній рік буде для лю-
дей,пов’язаних із дипло-
матичною діяльністю. 
Також кролик допомагає 
творчим людям. 
       Кролик - це символ 
багатства, потомства і 
спокою. Після року Тиг-
ра, в рік Кролика, життя 
стане більш спокійним, 
увійде у звичне русло. 
Люди, народжені  цього 
року, користуються авто-
ритетом у навколишніх, 
до них часто звертаються 
за порадою, підтримкою 
та консультацією. 

Майбутній рік слід розцінювати 
не стільки як рік дій, а навпаки, 
рік роздумів, рік побудови міцно-
го фундаменту під майбутні звер-
шення. 

Підгорна Дарина, 
6 клас 



 

 

ІСТОРИЧНИЙ НАРИС... 
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З НОВИМ РОКОМ, З НОВИМ ЩАСТЯМ! 

 
Наближення Нового року – це не просто 

переддень нових 12 місяців. Усе набагато 
складніше: це – ворота, які ведуть у нове жит-
тя, сповнене тих самих чудес, в які ми вже й 
не віримо. Але ж у Новий рік можливо все, чи 
не так? Недарма народна мудрість каже: як 
зустрінеш його, так і проведеш. 

Це одне з найбільш таємничих, урочистих і 
“родинних” свят, яке обіцяє здійснення мрій 
кожному, хто вірить у дива. Очікують дива не 
тільки діти, але й дорослі. 

Отже, новорічне свято бере свій початок 
ще з часів найдавніших народів-землеробів. Ці 
народи вшановували культ сонця, оскільки 
саме від нього залежав найбільшою мірою 
врожай. У найкоротший день первісні люди, 
напевно, лякалися, що сонце може 
зникнути назавжди — «померти», і 
тому вони запалювали вогнища, 
факели, вірячи в те, що таким чином 
додають сонцю сил для відроджен-
ня. 

Неможливо визначити, який на-
род почав святкувати зустріч Нового 
року першим, оскільки цей день свят 
кується всіма народами нашої пла-
нети з давніх часів. Але до кожного  
Новий рік приходить “у свій час”, 
відповідно до традицій, звичаїв, 
легенд цього народу, пов'язаних із 
місцем проживання, історичною 
долею та ін. Але пальму першості у 
справі святкування Нового року деякі 
вчені віддають китайцям, які свого 
часу  започаткували  традицію 
привітання один одного святковими 
листівками. Первинні листівки містили лише 
ім'я того, хто їх вручав, на них не було ні 
привітань, ні побажань. До речі, самій 
святковій листівці вже понад тисячу років. 

Слов'яни за стародавніх часів ушановували 
бога вишень Керніса — навесні на вишневих 
гілках запалювали святкові свічки. Цю тради-
цію в слов'ян запозичили німці. А іспанці  на 
Новий рік ставлять капкани, щоб ловити злі 
сили й таким чином зашкодити їм потрапити в 
наступний рік. Панамського Діда Мороза звати 
Папай Ноель. Болгари в новорічну ніч на три 
хвилини вимикають світло й віддаються так 
званим “новорічним поцілункам”. Німці під час 
ударів годинника вилізають якнайвище та з 
останнім ударом усі разом “стрибають у Hовий 
рік”. До речі, за повір'ям, Дід Мороз має 
німецьке походження. 

Тривалий час у Київській Русі святкували 
кілька Нових років: 1 березня й 1 вересня. 1 
березня — Новий рік за церковним календа-
рем, пов'язаний із римською традицією святку-
вання. Він подарував нам традицію запалюва-
ти вогні на новорічних ялинках (можливо, до 
цього можна додати й бенгальські вогні). 

За часів Київської Русі запалювання вогнів 
було обов'язковим елементом у процесі 

“програмування” гарного врожаю. 1 вересня — 
цивільний Новий рік, початок  якого пов'язаний 
із тим, що цього дня цар вершив суд. 

Поступово всі європейські народи почали 
святкувати Новий рік 1 січня. На теренах Росії 
початок нового року на 1 січня переніс цар 
Петро І у 1700 році. Відповідно до історичних 
згадок, перший день нового року був відзначе-
ний урочистим парадом на Красній площі в 
Москві. І він же, Петро І, увів традицію прикра-
шати вічнозелені дерева, активно впроваджу-
ючи також святкові привітання, салюти, ново-
річні кумедні костюми з масками. 

За стародавньою легендою, Дід Мороз 
мешкає далеко на півночі Європи у Фінляндії. 
Звичний транспорт для Діда Мороза — запря-
жені в сани олені. Роздавати новорічні подару-
нки він починає з Лапландії. Легенда дуже 
красиво описує Лапландію: води там покриті 
срібним льодом, а на небі замість сонця — 

прекрасні зорі. Проте це тільки одна з легенд. 
А ось трішки історії. На думку дослідників, 
справжній Дід Мороз мешкав на березі Серед-
земного моря. Наприкінці III століття в Лікії, 
біля кордону із сучасною Турцією, жив парубок 
на ім'я Ніколаус. Він мав духовне звання й був 
шанований людьми за доброту, прагнення 
допомогти бідним і знедоленим. Саме за ці 
заслуги його й вважають святим. Ніколаус не 
тільки намагався зарадити біді ближнього, але 
й знаходив і повертав додому викрадених 
дітей. Похований він у соборному храмі в місті 
Мірра, що в Італії. Місцеві жителі до сьогодні 
вшановують останки цього святого. 

 В Україні традиційним святковим сим-
волом на Новий рік тривалий час була не 
зелена ялинка, а “дідух”. Виготовляли його з 
кулів або з першого зажинкового снопа. 
Кільканадцять пучків, окремо обплетених 
соломинками,.ув'язували в пишний вінок. 
Знизу робили розгалуження, щоб “дідух” міг 
стояти. Верхівка новорічного вінка нагадувала 
конусоподібний сніп із колоссям. Гілки “дідуха” 
— а за них правили зібрані докупи пучки, що 
зверху відповідно розгалужувались, — прикра-
шали кольоровими стрічками, паперовими чи 
засушеними квітами, кожен робив це на свій 
смак. У світлиці його ставили напередодні 

багатої куті. Свою обрядову роль він викону-
вав протягом усіх різдвяних свят. 

У традиційного Нового року було декілька 
попередників. Найпершим зимовим святом, 
яке почало відзначати людство, було Різдво. 
Як випливає зі стародавніх джерел, перші 
згадки про святкування Різдва Христового 
з'явилися ще в II столітті нашої ери. Спочатку і 
в Римській Імперії, і на Сході Різдво співпада-
ло за часом із іншим релігійним святом – Хре-
щенням, вони відзначалися в один день. Це 
об'єднане свято навіть одержало свою назву – 
Богоявлення. Проте вже в IV столітті в країнах 
Західної Європи святкування Різдва Христова 
було перенесено й об’єднано з іншим святом 
– так званим "Днем народження непереможно-
го сонця". Ця дата припадала на день зимово-
го сонцестояння 25 грудня. Традиція відзнача-
ти Різдво цього дня збереглася в більшості 
країн Західної Європи і всього світу, а також  у 

наші дні. 
 У Стародавній Русі було 
прийнято окремо святкувати Різдво 
й Хрещення. Тут християнські свята 
збіглися з язичницьким обрядом, 
який прийшов від стародавніх сло-
в'ян. Цей обряд мав назву “святки”. 
У дні цього обряду слов'яни просили 
богів благословити прийдешній рік і 
принести їм багатство, успіх і про-
цвітання в новому році. До наших 
днів дійшли деякі обряди, широко 
популярні в ті роки серед слов'янсь-
кого населення. Це різного роду 
ворожіння, які й нині користуються 
популярністю серед молодих дівчат, 
а також святкові пісні та ігри. 
 З часом виникла традиція 
відзначати перший день календар-

ного нового року, яка й дійшла до наших часів 
у вигляді свята Нового року, який сьогодні 
масово відзначають усюди. У Західній Європі 
перші згадки про це свято з'явилися наприкінці 
XVI століття. У Східній – в 1700 році. Проте в 
багатьох країнах воно неодноразово потрап-
ляло під заборону, а в Шотландії, як це не 
дивно, і сьогодні не прийнято святкувати Різд-
во. 

 Вступаючи до Hового року, кожному з 
нас варто озирнутися назад, оцінити, як ми 
поводилися минулого року, що доброго та 
приємного встигли зробити, які спогади бере-
мо з собою до року наступного.  Ми завжди 
сподіваємося отримати від долі подарунки в 
новому році. 

Нехай усім щастить! 
 

Буцко Юлія Вікторівна, головний спеціа-
ліст протокольного відділу Національної 

академії держуправління при Президентові 
України, мати учениці 8-А класу Буцко Юлії. 
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Завдання: 
         До поданих в умові 

слів підберіть синоніми-
відповідники, враховуючи, 
що кожне наступне слово 
починається на ту ж літеру, 
н а  я к у  з а к і н ч у є т ь с я 
попереднє. 

 
1.Захисник, оборонець  

(у суді); 
1.Пігулка; 

2.Азбука, абетка; 

3.Зграя, стадо, череда; 

4.Вдача, натура; 

5.Вираз, фраза; 

6.Скроня; 

7.Бокал, фужер; 

8.Селянин, мужик; 

Горб, курган; 
11. Вантаж, речі;  
12. Піджак;  
13. Печатка, клеймо;  
14. Недоїдок від яблука;  
15. Вепр, кнур;  

16. Гурт, громада, 
збіговисько;  

17. Замок, дворець;  
18. Монарх, король;  
19. Одночасно, спільно з 

кимось;  
20. Крамниця, лавка;  
21. Розпорядження;  
22. Аванс.  
 
Костянтин Бірюк ,  
10 клас 
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