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♦Зустріч випускників 
гімназії (фото звіт) 

♦День безпечного 
Інтернету в гімназії 
”Ерудит” (до Між-
народного дня Ін-
тернету)  

♦Книга в житті су-
часного учня... 

♦День рідної мови 
♦Що потрібно для 
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♦Мандри: Подорож 
д о  п е ч е р и 
“Млинки”  на Тер-
нопільщині. 

♦Фотозвіт із другого 
Дня народження 
Національної орга-
нізаці ї  скаут ів 
України 

♦Проби пера 
♦  Цікаві факти в 

нашому житті... 
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ГІМНАЗІЙНЕ  СЬОГОДЕННЯ 
Інтернет - найпотужніша глоба-

льна мережа, яка об’єднує комп’ю-
тери, розташовані в усьому світі. 
Сьогодні більшість людей світу не 
уявляють свого життя без викорис-
тання Інтернету, а кількість корис-
тувачів Всесвітньої мережі стрімко 
зростає. Вже найближчого часу бу-
де складно знайти родину, устано-
ву, організацію, для яких викорис-
тання Інтернету не стало нормою 
повсякденного життя, як електрич-
не живлення, літак, телевізор, мобі-
льний телефон. За допомогою Інте-
рнету можна навчитися, відшукува-
ти данні про людей, події, тварини, 
послуги; читати та замовляти потрі-
бні книжки, відео, музику, фото; 
листуватися із друзями та колегами; 
брати участь у відео конференціях; 
купувати різні товари, розміщувати 
рекламу та чимало і н ш о -

го. Можливо-

сті 
та послуги Інтернету пос-

тійно розширюються. Кожен 
з нас постійно використовує Інтер-
нет для своїх потреб за допомогою 
комп’ютера або мобільного телефо-
ну. 
В усьому світі 9 лютого відзнача-

ють День безпечного Інтернету. 
Проводиться  роз’яснення серед 
молоді та дітей  щодо безпечного 
користування мережею. 
Нещодавно в новинах повідоми-

ли про те, що в США почали війну 
з кібертерористами. Відбулося засі-
дання в ситуаційній кімнаті, створе-
ній ще в 1962 році президентом 
США Джоном Кеннеді. Вирішували 
питання протистояння нападникам. 
За легендою на Інтернет напали 
кіберзлочинці. На великому моніто-
рі імітують транслювання новин, у 
яких повідомляють про початок 
війни, людей охоплює паніка. Тер-
міново треба приймати рішення та 
виконувати їх. І спеціалісти в США 
приходять до висновку, що країна 
не готова до такої війни. Відповіді 
на запитання «що робити ?» немає. 
У разі війни керівництво дає коман-
ди, які виконують певні люди. А в 
цій ситуації потрібно виключатися 
на деякий час від мережі. Але чи 
виконають команду фірми, підп-
р и є м с т в а , 

цілі галу-
зі? 
На сервері Google нещодавно 

було зламано тисячі поштових 
скриньок. Злочинці, які це зробили, 
знаходяться в різних країнах. 
Наразі в США створили кібервій-

ська, підпорядковані військово-
морським силам. Але чіткого плану 
дій не має. Як бачимо, все надто 
серйозно, щоб відмахнутися від цієї 
проблеми. 

Правила безпечної роботи в 
Інтернеті 

♦ Встановлюйте антивірусні про-
грами 

♦ Відвідуйте перевірені та безпе-
чні сайти 

♦ Встановлюйте антиспамове 
програмне забезпечення 
Не надавайте інформації більше 

ніж потрібно 

♦Користуйтеся 
останньою версією браузера. 

 В Інтернеті дійсно можна зустрі-
ти багато суб`єктів із недобрими 
намірами, але це не є приводом для 
того, щоб відмовитися від користу-
вання цією мережею. Дотримуйтеся 
кількох простих правил і ви будете 
впевнені, що жодна людина з нечес-
ними намірами не отримає доступу 
до вашої персональної інформації. 

•Візьміть за звичку не надавати 
свою персональну інформацію  в 
кімнатах чату та системах обміну 
миттєвими повідомленнями. 

•Ніколи не погоджуйтеся на зу-
стріч із людиною, з якою ви позна-
йомилися в Інтернеті. 

•Не надсилайте своє фото Інтер-
нет знайомим. 

♦      Ніколи не давайте незнайо-
мим людям таку інформацію, як 
повне ім’я, домашня адреса та шко-
ли, відомості про родину. 

   Кожен користувач Інтернету 
повинен знати, що таке основні 
джерела небезпеки, що йому загро-
жують. Це, насамперед, діяльність 
хакерів, а також віруси та спам.  

 
Коханівська В.В., 
вчитель інформатики 



 

 

ГІМНАЗІЙНЕ СЬОГОДЕННЯ 

№6/46 лютий    2011     3  

 День захисника 
Вітчизни 

Я вважаю, що День захисника 
Вітчизни – насамперед данина ге-
роїчним традиціям нашого народу, 
вияв любові і пошани до тих, хто у 
кровопролитних битвах захищав 
Батьківщину, відстоював незалеж-
ність. Ми завжди пам’ятали і   бу-
демо пам’ятати їх хоробрість і від-
даність в ім’я майбутнього і роби-
тимемо все можливе для того, щоб 
оточити увагою та турботою на-
ших ветеранів. Віддаючи данину 
героїчним подвигам українського 
воїнства, вклоняємося їх мужності 
та безмежній вірності своєму обо-
в’язку. 

У нашій пам’яті зберігаються 
усі подвиги багатьох поколінь вої-
нів-захисників, їх безмежна відда-

ність і любов до рідної землі, муж-
ність та героїзм.  Свято бере свій 
початок з січня 1918 року, коли 
Рада народних комісарів СРСР 
видала декрет про створення Робо-
чо-селянської Червоної Армії 
(РСЧА), а пізніше - декрет про 
створення Робочо-селянського 
Червоного Флоту (РСЧФ). У 1922 
році 23 лютого було оголошено 
Днем Червоної Армії. 

Вважається, що свято встанов-
лено на честь перших перемог Че-
рвоної Армії під Нарвою і Пско-
вом над регулярними військами 
кайзеровської Німеччини 23 люто-
го 1918 року. Хоч факт тих пере-
мог багато істориків вважають до-
сить суперечливим, проте з 1922 
року 23 лютого набуло характер 
всенародного свята. 

З 1940-х років свято перейме-
нували у День Радянської Армії, а 
після розпаду Радянського Союзу 
він придбав нинішню назву - День 
захисника Вітчизни. У незалежній 
Україні встановлено Указом Пре-
зидента Леоніда Кучми від 1999 
року в зв'язку "з численними звер-
неннями громадських організацій, 
ветеранів війни і з метою сприян-

ня патріотичному вихованню мо-
лоді". 

     Хоч назва свята і змінюва-
лася, проте традиції залишилися 
такими ж, як і за  часів СРСР, цьо-
го дня прийнято вітати не тільки 
людей у погонах, а взагалі всіх 
чоловіків і хлопчаків.                                       

Стрілець Анастасія, 5 клас 

     Нещодавно в нашій гімназії 
відбулась декада книги. Ми в свою 
чергу підготували невелику презен-
тацію до теми «Книга - джерело 
знань».  Досконало відрепетирува-
ли історичну сценку про Ярослава 
Мудрого, вивчили вірші відомих 
авторів, були представлені свої 
власні поезії.  

 У народі говорять: хліб насна-
жує тіло, книга - розум. 

      Книга має безмежну силу, 
без неї людина сліпа. Книга – муд-
рий друг, який, не вміючи розмов-
ляти, розповідає нам про незвичай-
ні та неймовірні пригоди, про світ, 
що оточує нас. Здавна  книга - то 
джерело до знань, але з роками це 
почало змінюватись. Молодь біль-
ше зацікавлена електронними під-

ручниками, адже це набагато зруч-
ніше, а деяка частина людей, заці-
кавлюючись якоюсь книгою, через 
лінощі читає її у скороченому варі-
анті. Вони просто не можуть собі 
уявити, як це цікаво. Читаючи, ти 
поринаєш у 
зміст книги з 
головою,  уяв-
ляєш себе на 
місці головного 
героя, почина-
єш співпережи-
вати разом з 
ним, майже жи-
ти його життям, 
унаслідуєш йо-
го звички, ста-
виш його собі 
за приклад.  

     Читайте, фантазуйте, навчай-
тесь разом з книгою, робіть для 
себе нові відкриття. І тоді, книга 
стане вашим незмінним супутни-
ком на все життя. 



 

 

      Мова - духовний скарб нації. 
Це не просто засіб людського 
спілкування, це те, що живе в на-
ших серцях. Змалечку виховуючи в 
собі справжню людину, кожен із 
нас повинен в першу чергу створи-
ти в своїй душі світлицю, у якій 
зберігається найцінніший скарб - 
МОВА. 

           Люди говорять різними 
мовами. Їх нараховується при-
близно 6 тисяч. На жаль, філологи 
попереджають, що в XXI столітті 
щонайменше 40% цих мов вим-
руть. А це страшенна втрата для 
людства, бо кожна мова - це 
геніальний прояв людського духу, 
унікальне бачення нашого світу. 
Справа в тому, що 95% тих шести 
тисяч мов охоплюють дуже малу 
частину  населення світу. За дани-
ми ЮНЕСКО, ними розмовляють 
в с ь о г о  4 %  л ю д с т в а . 
      Дейвід Кристал, один із 
світових експертів з питань мов, 
автор книги “Мовна смерть” 

вважає, що мовна різноманітність 
- це унікальна річ, і втрата кожної 
мови ,  зб і днює  наш  св і т . 
     Мовна різноманітність – це 
еквівалент  людської 
різноманітності. Людство 
зазнало такого успіху на 
цій планеті, завдяки тому, 
що воно спроможне при-
с т о с у в а т и с я  д о 
найрозмаїтніших обста-
вин. Я думаю, що мова, 
це  інтелектуальний 
е к в і в а л е н т  н а -
ших  біологічних можли-
востей. Дуже важливо, 
щоб наш розум весь час 
працював, і один шлях, 
яким можна це здійснити - 
через  мову: подивитися, як кожна 
мова по-різному охоплює бачення 
світу. Щоразу, коли втрачаємо 
якусь  мову ,  ми  втрачаємо 
ун і к альне  бачення  св і т у . 
      21 лютого відзначається 
Міжнародний День рідної мови. 
Це відносно молоде свято, до 
календарів усього світу воно 
ввійшло тільки у 1999 році. І в 
Україні воно також лише почало 
писати свою історію, хоча сама 
проблема української мови на 
українських землях нараховує 
кілька століть. Де і коли народи-
лася традиція Міжнародного дня 
р і д н о ї  м о в и ? 

     Історія свята, на жаль, має ду-
же трагічний початок. Себто, 
святкуємо ми цей день з присма-
ком гіркоти. 21 лютого 1952 року 

у Бангладеші влада жорстоко при-
душила демонстрацію протесту 
проти урядової заборони на вико-
ристання в країні бенгальської 
мови .  Відтоді  цей  день  у 
Бангладеші став днем полеглих за 
рідну мову. Минуло багато років. 
Аж у жовтні 1999 року на 
Тридцятій сесії Генеральної 
конференції ЮНЕСКО було за-
проваджено Міжнародний День 
рідної мови, а починаючи з 21 
лютого 2000 року, цей день 
відзначають і в нас. 

 
                                                                          

Комісарчук Юля, 5 клас 

ЕРУДОВАНИЙ ГІМНАЗИСТ 

4                                                                  №6/46 лютий    2011   

  Для кожної  люди- ни  у житті  
найголовніше – здоров’я. Щоб гарно 
почуватися ти маєш вживати здорову 
їжу, загартовуватися, більше часу 
проводити на свіжому повітрі та мен-
ше за телевізором і комп’ютером. Та-
ких правил безліч, але для мене 
найголовніша складова це – спорт. 
 Вже шостий рік я займаюся спортив-
ною та танцювальною аеробікою. Мо-
жна сказати ,що це танець з елемента-
ми спорту. Наша команда тренується 
у Києві та подорожує Україною. Що-
року ми відвідуємо різні змагання, 
фестивалі, які  відбуваються у найгар-

ніших, найрізноманітніших куточках 
нашої держави.  
Саме в нашій команді мені подобаєть-
ся відношення між старшою та молод-
шою групами. У подорожах ти можеш 
звернутися до них по допомогу ,якщо 
щось забув, не зрозумів. 
Завдяки танцям я маю більше друзів, 
більше спілкування. Від цього я отри-
маю масу задоволення та добру фізич-
ну підготовку. 
 Я важаю, що кожна людина повинна 
мати не тільки гарний розум, а й не 

погану фізичну форму для нормально-
го самопочуття 

                    Череднік Анна, 6 клас  



 

 

Ми всі - одна 
сім’я   

 
   Наш 5 клас - самий молод-

ший .  Ми влилися в єдину гім-

назійну сім’ю. Нам допомагають 
дорослішати прекрасні вчителі. 

Але підтримка 
наших батьків для нас 
є і до цього часу дуже важли-
вою. З великим задоволенням ми 
проводимо виховні заходи разом 
із ними, мама і  тато дають пора-
ди, обіцяють нас завжди підтри-
мувати. І так воно і є. Нам запа-
м'яталася інтелектуальна гра до 
Дня толерантності, в якій брали 
участь і . Не залишають нас без 
своєї уваги наші рідні і під час 
екскурсій, під час походів на 
природу, під час змагань, разом 
ми ходимо і до театру. Ми споді-

ваємося, що батьків-
ська підтримка і надалі буде до-
помагати нам. 

Робота над проектом змусила 
мене та моїх однокласників   
задуматися про правила, які іс-
нують у сім’ї, про закони людя-
ності.  

 Кожен із нас говорив: “ Я  
люблю маму, тата дуже-дуже 
сильно!     Вони в мене найкра-
щі!” 

                    Шутак Олександр  
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Правила нашої сім’ї

• Довіра
• Чесність
• Найближчі друзі – сім’я
• Повага

        «Мій життєвий девіз – 
завжди посміхатись!» 

       Ми, учні 5 класу, вирішили 
дізнатися якомога більше про на-
ших учителів. До вашої уваги про-
понується інтерв'ю з учителем анг-
лійської мови Котовською Аллою 
Аркадіївною.  

- Чи любите Ви свою роботу? 
- Дуже люблю свою роботу й 

дуже люблю дітей. 
- Який Ваш життєвий девіз? 
- Завжди посміхатися! 
- Чи отримуєте Ви задоволен-

ня від своєї роботи? 
- Велике. Мені завжди хочеться 

йти вранці на роботу та дарувати 
учням знання. 

- Який хороший вчинок Ви 
зробили у своєму житті? 

- Я зробила немало хороших 
вчинків. Завжди допомагаю людям 
похилого віку, навіть якщо вони 
мені незнайомі. Звичайно, допома-
гаю і своїм батькам, усім кому мо-
жу. 

- Чи маєте Ви захоплення? 
- Так, звичайно. Я захоплююся 

подорожуванням. 
- Які риси характеру Ви ціни-

те в учнях? 
- Це такі риси як добросовісне 

ставлення і до предмету, і до вчи-

телів. 
- Чи змогли Ви втілити в 

життя всі свої мрії? 
- Я гадаю, що так. 
- У Вашому розумінні, яким є 

зразковий учень? 
- Перш за все, це порядний 

учень, який допомагає всім, кому 
може. І, звичайно, ставиться з по-
вагою до людей. 

- Чи важко Вам приходити до 
школи 1 вересня? Які  Ви отри-
муєте враження  цього дня? 

- Важко, тому що завжди хви-
лююся і чекаю чогось нового… 

- Чи вважаєте Ви свою профе-
сію важкою, і якщо  “так”, то 
чому? 

- Якщо любиш свою професію, 
то вона неважка, і отримуєш від 
неї тільки задоволення. 

 
         Інтерв’ю провели учениці 

5 класу  Комісарчук Юлія та Хо-
мяк Катерина 
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  Найвища наука життя – муд-
рість. А найвища мудрість – бути 
добрим. Доброта й чуйність, спів 
переживання й щиросердність, умін-
ня розділити чужий біль, вчасно 
підтримати у важку хвилину – це 
завжди було в характері українсько-
го народу. 

Кажуть, що зрілість суспільства 
можна судити з того, як воно ста-
виться до людей літнього віку. В 
Україні проживає 2 мільйони одино-
ких людей . Така вже їхня доля зали-
шатися  в чотирьох стінах сам на 
сам із своїми проблемами, хвороба-
ми. Знали б ви, як вони чекають, 
щоб хто-небудь із нас завітав до 
них. Вони не просять у нас чогось 
незвичайного, вони хочуть тільки 
нашої уваги.  

Але, що потрібно зробити 
для того, щоб добрі звички й 
традиції - оте всенародне мило-
сердя, що здавна було властиве 
нашому народові, зберегти наві-
ки? Напевне, треба менше гово-
рити про добро, а просто прояв-
ляти милосердя до тих, хто пот-
ребує підтримки. 

У рамках благодійного прое-
кту «Україна -3000» учні  6 кла-
су організували акцію милосер-
дя, разом із батьками завітали 
до вчителів – пенсіонерів Соло-
м’янського  району: Тарасюк 
Лідії Василівни, Горловської 
Валентини Борисівни, Грушев-
ської Олени Арсенівни, Бондів-
ни Катерини Іванівни. Подарун-
ки, квіти, отримали ці величні 
жінки. А головне, відчули до 
себе увагу. Слова подяки від 
них отримали Михайлець Кате-
рина, Ольховик Дмитро, Цілик 
Анастасія, Деркач Анастасія та 
їхні батьки. 

У доброти багато доріг. І 
вона починається з тебе! 

6 КЛАС 
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7 КЛАС 

Почніть досліджен-
ня рідної України вже 

сьогодні! 
Ми – українці! А це визначний 

титул, який треба вміти гідно 
представляти. Кожна людина мо-
же цього навчитися! Учні 7 класу 
на чолі з куратором Конопля Та-
марою Григорівною доведуть Вам 
істину цього твердження. 

Невтомне й наполегливе дос-
лідження та зберiгання кращих 
зразкiв українського мистецтва, 
його ґрунтовне вивчення та попу-
ляризацiя з метою осмислення й 
подальшого розвитку традицiй 
української художньої культури  - 
завдання нашого колективу. Учас-
никами проекту планується прове-
дення системних дослiджень шля-
хом зібрання та аналізу різномані-
тного спектру інформації з історії  
архітектури, скульптури, живопи-
су та музичного мистецтва, ор-
ганiзація наукових конференцiй та 
культурно-мистецьких заходів, 
налагодження зв'язків iз сучасни-
ми митцями, iншими носiями  ху-
дожньо ї   культури  та  ї ї 
дослiдниками. На даний момент 
ми вже здійснили декілька екскур-
сій, а саме:    

♦Відвідали пам’ятник княгині 
Ользі в Києві ; 

♦Ознайомилися з пам’ятниками 
Тарасу Григоровичу Шевченку, 
Богдану Хмельницькому; 

♦Переглянули виставу в ляль-
ковому театрі; 

♦ Відкрили для себе музей Води; 

♦ Відвідали Києво-Печерську 
Лавру, Софійський собор; 

♦ Прогулювалися Андріївським 
узвозом; 

♦ Переглянули декілька фільмів 
у кінотеатрах Києва; 

♦ Відвідали Ботанічний сад; 
♦ Переглянули виставку скульп-

тур в Українському домі. 
     Ці екскурсії розвивають у 

нас патріотичний дух, любов до 
своєї Батьківщини. 
Також ми розши-
рюємо свій круго-
зір та  відпочиває-
мо. А ще подібні 
заходи сприяють 
єдності нашого ко-
лективу та саморе-
алізації кожного з 
учнів. Неодноразо-
во в наших дослі-
дженнях нам допо-
магали батьки. До-
волі часто наш 
клас відвідує Театр 
юного глядача на 
Липках. Ми перег-
лянули вже більш 
ніж десять вистав 
лише за цей навча-
льний рік. Також 
ми систематично 
гуляємо Хрещати-
ком та Маріїнсь-
ким парком. Проте 
наш колектив дос-
ліджує культуру не 
лише свого народу, 
а й інших. Напри-
клад, ми побували 

у Жовтневому палаці, де перегля-
нули виставу Китайського цирку. 

У планах нашого колективу 
ще багато проектів та заходів. 
Приєднуйтесь до 7 класу в спіль-
ному пізнанні України! 

Підготувала учениця 7 кл. 
Ліннік Марія 
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8-МІ КЛАСИ 

     Творчий проект 8 класів – благодій-
ний. Його назва – «Не дай зачерствіти 
душі». Гімназисти співпрацюють із 
дітьми з функціональними обмеження-
ми з центру соціально-психологічної 
реабілітації дітей та молоді «Родина». 
Мета нашого проекту – залучити уч-
нів, батьків, учителів до благодійної 
співпраці з родинами дітей із функціо-
нальними обмеженнями, розвивати 
бажання творити добро, встановлюва-
ти дружні, теплі стосунки між людьми 
шляхом добротворення, взаєморозу-
міння, спираючись на загальнолюдські 
цінності. Наш проект – довготривалий, 
тому що благодійність, на нашу думку, 
не можна обмежити рамками. 
        У вересні колективи 8 класів скла-
ли план роботи, в якому намагалися 
врахувати всі потреби дітей центру 

«Родина». 
      Що за цей пе-
ріод ми зробили? 
    Центр «Знання» 
систематично по-
новлює медіатеку 
«Родини» худож-
німи фільмами, 
р о з в и в аю ч им и 
іграми тощо. 
Центр «Суспільно-

корисних та добрих справ» організо-
вує відвідування дітей «Родини» 1 – 2 
рази на місяць. 
Центр «Злагода» залучає до благодій-
ної співпраці з родинами дітей із функ-
ціональними обмеженнями. Щиро хо-
чемо подякувати родинам Штабських, 
Шайгородських, Атаман, Ткаченко, 
Ломако, Селютіних, Буцко за підтрим-
ку творчого проекту 8 класів і допомо-
гу дітям і батькам із центру «Родина». 
Центр «Дозвілля та культура» в жовтні 
організував для дітей і батьків Центру 
«Родина» екскурсію до страусиної 
ферми в Ясногородці. Не можна пере-
дати словами, яке задоволення отрима-
ли наші друзі від цієї екскурсії. Вони 
побачили справжніх страусів, мали 
можливість відвідати міні-зоопарк із 
домашніми тваринами, отримали масу 
позитивних емоцій та вражень. Ця екс-
курсія була справжнім подарунком для 
дітей та їх батьків. 
       Центр «Дисципліна та порядок» не 
тільки звітує про роботу над творчим 
проектом на батьківських зборах, а й 
організує роботу волонтерів, які допо-
магають дітям із функціональними 
обмеженнями під час екскурсій, кон-
цертів тощо. Не можна не згадати про 
участь двох учениць 8 класів 

(Штабської Т., Селютіної К.) у місько-
му конкурсі «Волонтер року». Цей 
конкурс проводився протягом листо-
пада 2010 р. і складався з декількох 
етапів: 
1 етап – подання заявок на участь у 
конкурсі; 
2 етап – творче ессе на тему «Я – во-
лонтер? Я – волонтер!»; 
3 етап – професійне тестування; 
4 етап – виїзний семінар; 
5 етап – міський фестиваль творчості 
«Повіримо в себе»; 
6 етап – «Тиждень добрих справ»; 
7 етап – соціальна акція до Дня бо-
ротьби зі СНІДом; 
8 етап – Бал волонтерів. 
      Із гордістю можемо відмітити, що 
наші дівчата не тільки взяли участь у 
всіх етапах конкурсу (що, до речі, було 
важко, тому що конкурс проходив і в 
навчальні дні, і у вихідні), але й гідно 
представили себе та гімназію під час 
конкурсу. Їх участь була оцінена 
міським журі грамотами та подарунка-
ми. Дякуємо вам, Катерино й Тетяно, 
за вашу небайдужість та любов до 
дітей із функціональними обмеження-
ми. Ми пишаємося вами! 
       Коли ми приходимо до центру 

«Родина» й бачимо, що нас чекають 
наші друзі, що вони нам раді, ми 
розуміємо, що ми  щасливі, адже 
щастя – це не тільки щось отримува-
ти, а й в більшій мірі – віддавати! 
Віддавати любов’ю, радістю, турбо-
тою, увагою. Не дай зачерствіти 
душі! 
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Наш проект «Ми і прекрасне» має 3 
етапи.  
І етап - пізнавальний  
Девіз: «Лише краса людей навчає жи-
ти» 
ІІ етап - етап дій 
Девіз: «Людини треба судити за її вчи-
нками» 
ІІІ етап - виховний 
Девіз: «Мистецтво жити гідно» 
Мета нашого проекту: 
• Сприяти усвідомленню важли-
вості самореалізації та самовдоскона-
лення через різні форми творчої діяль-
ності 
• Виховувати в дітей людяність, 
гуманізм у стосунках, доброзичли-
вість, повагу до людей, великодуш-
ність, сором'язливість 
• Навчитися мистецтву спілку-
вання  
• Пробуджувати живий інтерес 
до прекрасного й морального. 
      Цьому сприяють відверті бесіди, 
години спілкування, філософські роз-
думи, які ставлять перед дітьми важ-
ливі запитання:«Для чого живе люди-
на?», «Який слід повинна людина за-
лишити на землі?» 
Відповісти на ці запитання нам допо-
могли такі виховні години «Будь на 
землі людиною», «Закони дружби й 
взаємодопомоги». 
    Діти активно допомагають знаходи-
ти матеріал до виховних годин. Арсен 
Мартиросян знайшов цікавий матеріал 
про те, як порушуються права дитини 
до виховної години «Право людини на 
життя, свободу, недоторканість». Алі-
на Григорян підготувала цікавий мате-
ріал про шкідливі звички.  
      Ми запрошуємо на свої виховні 
години цікавих людей . Мама Богдана 
Палія, Олена Іванівна - лікар. Вона 
нам розповіла про те, які зміни в орга-
нізмі людей відбуваються під дією 
наркотиків, алкоголю, нікотину. Ціка-
вих юдей ми знаходимо й серед вчите-
лів. Керівник туристичного гуртка 
Юлія Борисівна розповіла про подо-

рож на Ельбрус. Тому основа туристи-
чного гуртка - це учні 9 класу. Вони 
активні учасники змагань та туристич-
них походів.  
       Також наш клас дуже 
любить подорожувати по 
Україні та за її межами. Нам 
дуже запам’яталась чудова та 
яскрава подорож до Австрії, 
я к а  в і д б у л а с ь  в о с е -
ни:унікальні Димеївські пече-
ри, Зальцбург - Батьківщина 
Моцарта, Вена - найгарніше 
місто Австрії.  
  За цей навчальний рік ми 
відвідали 2 музеї. Національ-
ний музей України, виставка 
професій, Мамаєва Слобода 

запам`ятались нам назавжди. Відвіда-
ли ми й вистави в Молодіжному театрі 
та  Театрі юного глядача (ТЮГ). А 
скільки ще у нас попереду! 



 

 

      В Англії в XVI столітті курцям 
відрубували голови і виставляли їх 
на площі з люльками в роті. 
        В  Німеччині 
один бідолаха, щоб 
побороти тягу за ци-
гаркою відрубав собі 
руку... Але не будемо 
вдаватися до таких крайнощів. 
То ж Німеччина. Там споконвіків 
боролися за здоров'я нації.  
          В 1588 році вірджинський 
хлопчина Томас Гаррієт почав що-
дня курити (та ще й пропагувати!), 
бо вважав, що зцілиться від усіх 
хвороб. Через деякий час він помер 
від раку.  В Туреччині та Англії 
навіть смертна кара була запрова-
джена. В Росії та Італії курцям ви-
ривали ніздрі, катували, засилали.  
Україна займає 17 місце у світі по 
числу курців 
          А зараз поговоримо про 
Україну. Культура, історія, сього-
дення - категорично не такі, як у 
всіх інших народів і держав. Це 
добре. Адже наш менталітет непо-
вторний і своєрідний. Ми нікого не 
повторюємо, ні за ким не тяжіємо, 
в нас усе найкраще і усього найбі-
льше. Курці теж не виняток. Після 
проблеми СНІДу на другому місці 
йде проблема катастрофічної демо-
графічної ситуації. Люди вмира-
ють, не встигаючи народжуватися. 
Це не метафора, це цілковита прав-
да. Бо, дивлячись на молодих мам, 
на юних дівчат, мимоволі думаєш, 
що корінні американці, від яких 

Колумб привіз «чудодійного зіл-
ля», курили набагато менше, ніж 
вони. Люди - егоїсти. Думаючи ли-
ше за себе, вони забувають думати 

про майбутнє, про своє 
майбутнє. Це лякає. А нещодавно 
вчені довели, що крім надмірної 
ваги, старіння шкіри, трахеїту, раку 
всіх можливих частин тіла додаєть-
ся ще й отупін-
ня у жінок. IQ 
курящої жінки 
майже у два 
рази менше, 
ніж у не куря-
щої. Це так, для 
роздумів. 
       У нашій 
країні щорічно 
від хвороб, ви-
кликаних курін-
ням, помирає 
120 тисяч гро-
мадян. Прийма-
ючи до уваги 
те, що щорічно 
до лав курців в 
Україні долуча-
ються 100 тисяч 
жителів, то стає 
зрозуміло, чого 
за іншими про-
гнозами кіль-
кість українців 
до 2050 року 
знизиться напо-

ловину. Це насторожує і дає привід 
подумати над своїм майбутнім.  
Так жити чи курити? 
Загалом, в Україні бути впевненим 
у тім, що тютюнопаління не торка-
ється тебе бути не можна. Наша 
держава займає 2-ге місце по кіль-
кості викурених цигарок на одного 
громадянина. На кожного українця 
припадає понад 2500 сигарет - май-
же 7 щоденно.  

Людина повинна робити вла-
сний вибір. Але треба пам'ятати, 
що після того, як вибір зробле-
ний, відступати нема куди. Коли 

полишити цю звичку 
вдалося, то честь і хва-
ла. А найкращий спосіб 
кинути палити, як відо-
мо, не починати взага-

лі. Це найправильніше рішення. 
Діти будуть вдячні.   

За проектною діяльністю 
учнів 10 класу  
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 Цього року наш клас обрав 
дуже важливу тему творчого прое-
кту – «Проектна діяльність у про-
фісійному становленні випускни-
ка». 
 Метою нашого проекту є: 
спрямувати випускника до вибору 
власного життєвого шляху, розум-
но вмотивованої діяльності, сприя-
ти творчій самореалізації та про-
фесійному самовизначенню. 
 Основними завданнями є: 
Розвиток умінь планування, одер-

жання й використання інформа-
ції, на основі знання 
фактів, закономірнос-
тей науки, умінь самос-
тійного навчання; 

Розвиток таких ділових 
якостей як ініціатива, 
відповідальність, спів-
робітництво, навички 
роботи в колективі, 
пунктуальність, бачен-
ня проблем і прийняття 
рішень, уміння робити 
обґрунтовані висновки. 
Сучасне суспільство 

ставить перед учителем 
завдання розвивати цілий 
комплекс особистісних 
якостей: ділових і вольо-
вих, моральних,  необхід-
них молодій людині, яка 

вступає в самостійне життя, щоб 
бути життєстійкою й конкурентно-
спроможною. Таким чином, знан-
ня не є метою, а засобом розвитку 
випускника, навчання стає ціка-
вим, органічним періодом у житті 
учня. 

 Працюючи над проектом, ми 
поставили за мету ознайомитись із 
варіативністю професій. Для 
більш широкого ознайомлення з 
фахами, ми відвідували універси-
тети міста Києва: Національну 
Академію Управління, Київський 

національний університет культу-
ри й   мистецтв,      університет   
ім. Б.Грінченка. 

Для кожного випускника є 
надзвичайно важливим визначи-
тись та правильно обрати майбут-
ню професію. 

«Я цікавлюсь своїм майбутнім 
тому, що збираюся провести там 
решту свого життя». 

 І справді, залишилось небага-
то часу до літа, ми здамо ЗНО й 
прийде час, коли нам доведеться 
подорослішати, стати самостійни-
ми. 



 

 

        Печера відома насамперед не 
розмірами, а своєю неповторною 
красою. І тим, що це одна з неба-
гатьох печер  Західної України, 
де  проводяться  регулярні 
екскурсії. Побачити підземну каз-
ку може кожен охочий. От і у 
нас, у туристів - гуртківців нашої 
гімназії, виникла зацікавленість 
цією печерою. Зупинились ми 
недалеко від печери в пані Анни. 
Відпочили, поснідали, одягли 
спецодяг, налобні фонарі й пішли 
до печери. Там  чекав нас 
провідник Іван. 
        Печера Млинки знаходиться 
в Тернопільській області, побли-
зу містечка Чортків. Вона вхо-
дить до десятки найдовших 
гіпсових печер України. Перше 
повідомлення про печеру Млин-
ки було подано в газеті «Нове 
життя»     25 червня   1960 року 
М.   Білем – вчителем    школи    
с. Угринь. Власне, він і був авто-
ром назви печери. Загальга дов-
жина її ходів на даний час 
складає 27 км. Цікава великими 
кристалами й масивними друзами 
пластинчастого гіпсу, сталактита-
ми, «кам’яними хвилями», десят-
ками ходів і залів: “Казка”, 
“Фантазія”, “Прес”, “Чортове го-

рло” та ін., загадко-
во -фантастичним 
підземним світом та 
маршрутами різної 
с к л а д н о с т і 
(туристичного кла-
с у ) .   Т у т 
спостерігається про-
тягом року стала 
температура +11 °С, 
відносна вологість 
коливається в межах 
84–100 %. Вона має 
один  вх ід  до 
центрової зали, з 
якої можна піти в 
три основні напрям-
ки: південь, захід і 
схід. Далі вона 
розгалуджується на 
багато різних ходів, 
коридорів і залів, де кожен має 
свою неповторну назву.  Перед 
нами відкрилися чудові підземні 
краєвиди. При світлі наших 
фонарів стіни печери іскрилися й 
переливалися  мільйонами 
найдрібніших кристалів гіпсу, 
с т в о р е н и х  с п е ц і а л ь н и м 
мікрокліматом. У печері ми поба-
чили різні кристали по формі та 
кольору – червоні, жовтуваті, білі 
та чорні. Познайомились із каме-

нем, який має три назви: 
«Секунда кайфу», «Шоколадка» 
або «Смердолист». Ми пройшли 
крізь різні тунелі, спуски, підйо-
ми. Пролізли через вертикальний 
лаз, який має назву «Чортове гор-
ло». Найцікавіше - це познайоми-
лись із трьома різними методами, 
якими потрібно пройти вздовж 
двох паралельних стін. Найлег-
ший, яким ми користувались, - це 
«дамський метод», де є 5 точок 
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опори – ноги, руки й п’ята точка. Ще є «павучок» і 
«метелик». Незалежно від маршруту, тут доводить-
ся часом повзти або йти навприсядки, часом проти-
скуватись крізь вузькі ходи й щілини. Ця екскурсія 
продовжувалась близько трьох годин. Потім ми 
повернулись до пані Анни. Відпочивши, ми знову 
пішли до печери  іншим маршрутом. Там лазили 
через тунель «Каналізація» та  каталися  на 
«Козацькій гірці». Глиняний підйом в 50 градусів – 
це і була «Козацька гірка». Наш провідник та ін-
структор Іван давав нам поради й інструкції щодо 
проходження різної складності ділянок, розповідав 
про історію відкриття та дослідження печери Мли-
нки, звертав нашу увагу на великі каміння , які ма-
ли цікаву назву, на кристали різного кольору й фор-
ми, пам’ятні споруди та на маленьких жильців пе-
чери – це летючих мишок. Втомлені, але задоволені 
від того, що подолали всі перешкоди цієї печери, 
ми поверталися на вечерю. 
        Зранку, поснідавши, ми пішли з новими сила-
ми та бажанням побачити  нові ділянки печери 
Млинки. На цей раз  провідник повів нас по марш-
руту, який називається «Казка». Ми перелазили 
через розпірку, проходили крізь вузькі щілини, пе-
релазили через місце, засипане 30 метровим шаром 
каміння, потім спустилися вниз і різко піднялись 
вгору. Нарешті! Ми побачили сталоктити – це гли-
няні бурульки, які звисають униз. Сталактити, ста-
лагміти, сталагнати створюють неповторні компо-
зиції з неймовірними відтінками від білого до тем-
но-коричневого. Я навіть не могла уявити, що під 
землею може бути так красиво, аж дух захоплює. 
Це було дуже гарно. 
        Перед тим, як сісти до потягу, у нас була ціка-
ва пішохідна екскурсія по м.Чортків. Старовинне 
місто розкинулося в долині річки Серет на перехре-
сті багатьох доріг. Воно овіяно легендами, багате 
на пам’ятки історії, має культурні традиції. Старо-
давні церкви, Домініканський костел 15 ст. та руїни 
давнього Чортківського замку, який  збудований на 
початку 17 ст., має форму п’ятикутника і чотири 
оборонні вежі та свої підземні лабіринти – все це 
навіяло на нас повагу до мешканців цього міста, які 
бережуть і шанують традиції рідного краю.  
        Небагато місць на Землі залишились 
недослідженими, втаємниченими й загадковими. 
Чи не найцікавішими з них є печери. Їх  підземний 
світ завжди приваблював до себе людей. Спелеоло-
ги – відважні люди, які поповнюють Книгу 
рекордів Гіннеса новими відкриттями, досліджують 
печери, шукають нові ходи і роблять доступним 
для нас знайомство з неповторною красою печер. 
Ось і ми спробували побути хоч декілька днів  спе-

леологами-початківцями.  Нам це вдалося. 
        Це були найцікавіші і захоплюючі вихідні в 
моєму житті. 
 

Шевченко Ірина, 7 кл.  

ПРОДОВЖЕННЯ 
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           Україна 
На світі є одна країна - 
Це наша славна Україна. 
Для кожного - це щастя, 
                                   рай. 
Що є миліше за наш край? 
Ми жили тут і будем жити, 
Нашу землю боронити. 
 
              Осінь 
В Україні вже осінь. 

Діти гербарій збирають. 
Птахи вже відлетіли, 
Тому вони не співають. 
Облетіло листя, 
І дерева голі. 
А здалеку видніє  
Ялинкова хвоя. 
Квіти всі зів’яли, 
Залишились лиш кущі тер- 
                                   нисті, 
Та ще червоніє 

Калиноньки намисто. 
Вітер дуже сильно дме, 
З листячком він грає, 
А ключ журавлиний 
В теплі краї відлітає. 
Сади та огороди 
Нам несуть плоди, 
А на холодну землю 
Падають  краплі води.  

 
Калініна Олена 

              Україна 

Як не любити рідну Украї-
ну, 
Прекрасну мову солов’їну.  
Цей золотий і щедрий уро-
жай, 
Де ти живеш і де твій рід-
ний край. 
Як соловейко заспіває, 
На всьому світі все заграє. 
Широкі річки попливуть, 
Де вітри буйні віти гнуть. 
Де наша рідна Україна, 
І де живе моя родина. 

        Гімназія «Ерудит» 

Є одна найкраща школа,  
Ви не знаєте яка? 
Цe, звичайно, наша рідна 
«Ерудит» гімназія. 
Ми старанно в ній вчимо-
ся, 
Дуже любимо її, 
В школу швидко всі мчи-
мося,  
Тут найкращі вчителі. 
Іноді ми неслухняні,  
Та вони нам все прощають, 

І з любов`ю нас навчають. 

Співуча пташка 

На дереві гіллястому 
Сидить співуча пташка, 
Пісні свої виспівує 
І гілки колихає. 
І всім приємно стало, 
І серце заспівало. 
  

Весна 

Радісні усмішки, веселі го-
лоси, 
Уже з`явились барви ран-
ньої весни. 
Уже проснулись квіти, зе-
ленії степи, 
І соловей співає весняної 
пори. 

 Мама 

Добра  мама та щаслива, 
Хороша та вродлива, 
Серце в мами найгарніше, 
Хай завжди мамі буде теп-
ліше. 

 

Котик 

Є у мене гарний котик, 
А зовуть його Муркотик. 
Дуже любить він погра-
тись, 
Зовсім трохи покусатись, 
Пострибати, поганяти 
І гарнесенько поспати. 

Кошенятко 

Мріє кошенятко: «Няв!!! 
Я би з радістю пограв, 
Та не маю я дружка, 
Гратися біля лужка». 

Зима  

Сипалася з неба біла вата, 
  Зима вкрила нашу хату, 
  Раптом вибігли зайчата 
  І подарували свято. 
 
Гребенець  Дарина,  6 клас  
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      Ми вже звикли до навколишнього 
світу, до оточуючої нас природи й у 
вирі буденного сьогодення майже не 
звертаємо уваги на дивні витвори при-
роди, не питаємо себе: чому саме такі 
дерева, чому синє небо й прозора вода, 
чому листя зелене влітку, а восени 
жовтіє або червоніє, перетворюючи 
пейзаж на захоплюючий строкатий 
килим. Але ж дуже цікаво й корисно 
знати такі факти, які перевертають 
нашу уяву про природу, або розгаду-
ють її таємниці. Наприклад, чи знаєте 
ви, що: 
 - морква спочатку була фіолето-
вою. А морквина, у тому вигляді, у 
якому ми звиклися її бачити, була ви-
ведена в чотирнадцятому столітті в 
Голландії з використанням мутації 
насіння північно-африканської жовтої 
моркви. На те, щоб отримати помаран-

човий колір селекціонери витратили 
близько двохсот років; 
 - передбачається, що мільйони 
дерев у світі випадково посадили біл-
ки, які заховали горіхи, а потім забули 
де; 
 - за 10 хвилин ураган виділяє 

більше енер-
гії, ніж уся 
ядерна зброя 
у світі разом 
узята; 
- напруга 
у с е р е д и н і 
блискавки - 
близько 100 
0 0 0 0 0 0 

вольт на метр; 
 - у середньому вулику 60 000 - 
120 000 бджіл; 
 - середній айсберг важить 20 
мільйонів тонн; 
 - за один день через листя доро-
слого дуба протікає до 7 тонн води; 
 - середня кількість опадів, що 
випадає по всьому світу, дорівнює 
приблизно 1 метру на рік; 
 - свіжі яблука плавають на пове-
рхні води, тому що вони на 25% скла-
даються з повітря; 
 - швидкість росту перлин стано-
вить приблизно 0,1 мм за рік; 
 - водопад Анхель у Венесуелі 
приблизно в 20 разів вищий за Ніагар-
ський; 
 - лимони містять більше цукру, 
ніж полуниця; 
  - найбільша хвиля, будь-

коли зафіксована людьми, спостеріга-
лася біля Японського острова Ішигаки 
в 1971 році. Хвиля мала висоту 85 мет-
рів; 
 - щорік із лиця Землі зникає 11 
млрд. га тропічних лісів - це в 10 разів 
перевищує масштаби лісовідновлення; 
 - за останні 25 років двадцятого 
століття товщина арктичного льоду 
зменшилася на 120 сантиметрів; 
 - щодня бджоли нашої планети 
запліднюють 3 трильйони квітів і ви-
робляють 3000 тонн меду; 
 - в Алжирі, біля Сиді-бель-
Аббес є озеро з чорнила. Водою з цьо-
го озера можна писати на папері й чор-
нило ніколи не вичерпується. 

 Наведені вище цікаві факти – 
лише мізерна частка того Всесвіту ці-
кавинок, які нас оточують. Тому потрі-
бно якнайчастіше звертати увагу на те, 
що відбувається довкола, й цікавитися, 
на перший погляд, звичайними реча-
ми. Тоді відкриються величезні глиби-
ни океану знань, і життя стане цікавим 
та наповненим. Тоді кожен штрих ото-

чуючого нас навколишнього світу буде 
зрозумілим і дружнім, а ми зможемо 
спрямовувати своє життя в більш ко-
рисному для світу напрямку. 
             
                           Юлія Буцко, 8-А клас 
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