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♦ Святкування Дня 
Перемоги в гімна-
зії “Ерудит” 

♦ Свято ”Пісні, обпа-
лені війною” 

♦ Творимо добро 
♦ Для мене мати – 

це ВСЕ (в рамках 
Міжнародного дня 
матері) 

♦ Місто, в якому я 
народився 

♦ Дню Перемоги 
присвячується… 

♦ Розповідь  про 
дідуся 

♦ Мій дідусь 
♦ Відлуння війни 
♦ Мій прадід 
♦ Дзвони Чорнобиля 
♦ Музей Чорнобиль-

ської катастрофи 
♦ Фотозвіт про екс-

курсію до музею 
Чорнобиля 

♦ У рамках  тижня 
екології: Червона 
книга України... 

♦ Візит ерудитів до 
Нац і о нально г о 
ботанічного саду 

♦ Учительська пора-
да: Пісенна класи-
ка українського 
народу 

♦ Зооманія: мій до-
машній улюбле-
нець 

♦ Фауна рідного 
краю 

♦ Цікаво знати! Як 
слід звертатися 
до людей. 

♦ Цікаві факти з 
життя ерудитів... 

 

Дитяча служба новин гімназії «Ерудит» міста Києва 
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ГІМНАЗІЙНЕ  СЬОГОДЕННЯ 

     Фронтові пісні… Пісні нашої 
пам’яті. Ніби короткий солдатський 
лист, летять вони до нас звідти, з 
фронтових років. Пісні, які пройш-
ли по всіх фронтових дорогах, пісні 
про війну,  які народилися вже в 
мирний час, прозвучали на гімназій-
ному святі, присвяченому 66 річни-
ці з Дня Перемоги. У цей світлий 
травневий день зібралися учні та 
вчителі, щоб віддати данину пам’яті 
тим, хто не повернувся з поля бою, 
схилити голови перед мужністю і 
стійкістю героїв Великої Вітчизня-
ної війни, подякувати всім учасни-
кам цієї великої битви.  

      
Свято розпочалося піснею «С 

чего начинается Родина». Учні 8-б 
класу розкрили всю велич і красу 
рідного краю, яку потім жорстоко 
топтали фашистські чоботи. Але 
люди вірили, що прийде на землю 
весна, її «сімнадцять миттєвостей», 
про які співалося в пісні учнів 6 
класу. І знову зазвучать рядки про 
кохання і вірність. Вони і на фронті 
допомагали солдатам знаходити для 
коханих слова, сповнені любові й 
ніжності, сподівань таких, як у пісні 
«Мой милый, если б не было вой-
ны». Озвучили її на святі учні 8-а 
класу. А пісня «Ах, эти тучи в  го-
лубом» передала недосяжним коха-
ним найщиріші почуття і спогади 
про мирні дні. Учні 9 класу вклали 
в її виконання всю свою душу. На-
певне жоден витвір мистецтва не 
викликає в душах людей таких по-
чуттів є пісня «Журавлі». Бо нага-
дує вона полеглих в кривавих січах 
на війні солдат, які летять зграйно 
журавлями в небесній синяві. Ця 
пісня прозвучала у виконанні учнів 
11 класу. 

    
  Давно закінчилася війна. Ми не 

знаємо колонад і вибухів, над нами 
сяє ясне сонце. Ми, молоде поколін-
ня, вклоняємося ветеранам Великої 
Вітчизняної війни за немеркнучий 
подвиг. Саме про це звучала пісня 
учнів10 класу. Згадали на святі й 
сивочолих ветеранів – прадідусів, у 
яких ще й досі не загоїлися рани, 
учні 5 класу піснею «Прадедушка».  

    Дорогою ціною дісталася пере-
мога. Так довго всі її чекали. І при-
йшла вона з весняним буйним цві-
том, з пахощами гаїв, із пташиним 
співом. Заключним акордом свята 
стала пісня «Перемого, свята пере-
мого!». Учні 7 класу привітали нею 
всіх учасників літературно-
музичної композиції. 

  
Стрешенець Вікторія,  

6 клас    
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Творимо  
добро 

     У рамках благодійного проекту 
«Добро починається з тебе» учні  
гімназії «Ерудит» стали учасниками 
Національного форуму, який відбу-
вся 20 травня в місті Києві. Це під-
сумковий етап конкурсу , на який 
були запрошені керівники та учас-
ники благодійних проектів, пред-
ставники урядових і громадських 
організацій України.  
     Свято розпочалося з відкритої 
акції «Роби добро та залучай до 
цього інших». Учасники акції роз-
повідає про свої добрі справи. Про-
звучали на заході слова про роботу 
нашого благодійного проекту 
«Серце в долонях». Зацікавилися 
роботою проекту учні з інших на-
вчальних закладів. Під час акції 

учасники разом з відомою співач-
кою Марією Бурмакою виконували 
пісні про добро; «посадили» клумбу 
добрих справ; мали можливість 
поспілкуватися з Катериною Юще-
нко.  
     Учні гімназії Стрешенець Вікто-
рія та Михайлець Катерина взяли 
участь у науково-практичному семі-
нарі «Добро починається  з тебе», 
де учасники презентували свої про-
екти, обмінювалися досвідами бла-
годійної діяльності.  
     Яскравою була церемонія наго-
родження переможців та лауреатів 
конкурсу.  

     Ми впевнені, що наша участь у 
благодійному проекті є дуже важ-
ливою місією Добра і Милосердя. 

Стрешенець Вікторія,  6 клас            

 



 

 

Місто, у якому я 
народився, нази-
вається Севасто-
поль. Недарма 
воно так назива-
ється, тому що з 
грецької Севас-
тополь перекла-

дається як місто гідне пошани. 
 Скільки війн пережило це міс-

то? ! 
 

КРИМСЬКА ВІЙНА  
1853 – 1856 рр. 

Кримська війна почалася як супе-
рництво між Російською і Османсь-
кою імперіями за панування на Бли-
жньому Сході. Основні дії проходи-
ли в Криму при обороні Севастопо-
ля від союзних військ (звідси назва 
війни – Кримська).  

 

ВЕЛИКА ВІТЧИЗНЯНА ВІЙНА  

Почалась у 1941році й закінчи-
лась 9 травня 1945 року, і саме 9 
травня (але 44-го) був звільнений 
Севастополь. Цей день відмічають 
особливо урочисто: вивішують на 
рекламних щитах поздоровлення, 
співають  пісні на площах тощо. А 
парад — це теж маленьке свято.  

Панкул Даніїл, 5 клас 

ЕРУДОВАНИЙ ГІМНАЗИСТ 
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Для мене мати – це все! Вона 
допомогає мені у важку хвилину, 
вона допомогає в навчанні, завдяки 
їй я народилася. Про матусь пишуть 
вірші, малюють картини. Мамина 
посмішка – це сонце, підсніжник. 
Мати — єдина в житті! Деякі діти не 
мають мам, батьків. Так що радійте, 
що у вас є вони, що вони вам допо-
магають, здійснюють усі ваші ба-
жання. Коли їх не стане, то вам дове-
деться самим долати труднощі. 

 

Що для вас є мати? 
Задумайтеся над цим усі. Любіть, 

бережіть, цінуйте своїх матусь.  
Абдульдін Ранда, 
5 клас 



 

 

Я хочу розпові-
сти про свого 
дідуся Гордієн-
ка  Григорія 
Нечипоровича. 
 Коли на 
нашу землю 
прийшла стра-
шна війна, він 
був юнаком і 
фашисти поча-

ли вивозити нашу молодь до Німеч-
чини. Мій дідусь три рази втікав із 
дороги та повертався додому. А коли 
радянські війська звільнили Жито-

мир, то він 
п іш о в  н а 
фронт. Діду-
севі було ли-
ше 18 років, 
коли він став 
розвідником. 
З боями він 
пройшов від 
Житомира аж 
до Праги. Два 
рази був пора-

нений, але пове-
рнувся додому з 
нагородами: ме-
даль «За відва-
гу», орден Чер-
воної зірки, два 
ордени Вітчизня-
ної війни І та ІІ 
ступенів .  На 
жаль, не всі на-
городи зберегли-
ся, але у нашій 
родині шанують 
пам’ять про ді-
дуся Григорія та 
всіх ветеранів 
війни, тому що 
вони віддавали 
війні найцінніше: молодість, здоро-
в’я та життя.  

 На жаль, я народилася тоді, 
коди мого дідуся вже не стало. Війна 
підірвала його здоров’я, та про нього 
мені розповідали мої батьки. І кож-
ного 9 травня ми обов’язково їдемо 
на могилу до дідуся, щоб вшанувати 
пам’ять про нього та всіх солдатів 
Великої Вітчизняної війни. 

Гордієнко Ю., 
6 клас 

ДНЮ ПЕРЕМОГИ ПРИСВЯЧУЄТЬСЯ... 
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Мій дідусь  
 

Стрельцов Костянтин Макарович 
потрапив на фронт у 11-ти річному 
віці. Він виховувався в дитячому бу-
динку, звісно, батьків своїх не пам’я-

тає. Пам’ятає тільки, що коли поча-
лася війна, на вулицях не було котів 
й собак. А ще… Ще хотілося дуже 
їсти. Як і багатьох дітей війни, мого 
дідуся від смерті врятували солдати. 
15 грудня 1941 року 96-й артилерій-
ський полк взяв його на постачання. 
Спочатку дідусь сидів на комутаторі, 
з’єднав телефонні дроти, а потім теж 
з’єднував телефонні дроти, тільки 
після бою,  на полі, серед трупів та 
великих воронок…Оскільки взвод 
ніс дуже важкі втрати, діда відправи-
ли на передову. Він приписав собі 
два роки. У 1943 році вийшов наказ 
про зарахування  в Суворовські учи-
лища. Але дідусь йти туди не схотів. 
Залишився на фронті. Двічі мій ді-

дусь ходив у розвідку, двічі впорався 
із завданням.  

На жаль, дідуся вже немає…. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Селютіна Катя, 8-А клас  
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ДНЮ ПЕРЕМОГИ ПРИСВЯЧУЄТЬСЯ... 

 
Ми навпіл розірвали минуле,  
Що ковтнуло наших батьків. 
Поклади мені руку в руку,  
В очі глянувши – не моргай! 
Виніс край мій жорстоку муку,  
Щоб сьогодні ожив твій край.    
                              В. Симоненко   
 
        Війна... Таке страшне і жах-

ливе слово.  Кривава, попалена, роз-
бита, порубана, знедолена, в загравах 
пожеж – такою була Україна в бурем-
ні роки війни 1941- 1945 років. Стра-
шне горе принесли фашисти на нашу 
землю, намагаючись поставити на 
коліна весь народ. „Війна стала вели-
кою, як життя, як смерть. Воює 
все людство. Ніби земна куля 
влетіла в якусь криваву божевіль-
ну туманність. Війна стала жит-
тям людства, життям кожної лю-
дини”, - писав Олександр Довже-
нко. 

         У моє життя війна ввій-
шла разом з розповідями дідуся                     
Вільготи Олексія Сергійовича. 
Високий і кремезний навіть у 
свої 85 років, він завжди вмів і 
любив говорити, розповідати, 
любив, коли його уважно слуха-
ли і не перебивали. Часто я сідів 
біля дідуся, схиляв голову до 
його плеча, а він розповідав про те, 
що було найтяжчим і найстрашнішим 
у його житті - про війну. 

-   Я добре пам’ятаю ті давні дні. 
Пройшло майже сімдесят років, а я 
все пам’ятаю. Як дивно влаштована 
людська пам’ять: те, що було вчора, 
можу забути, а про війну згадую 
навіть дрібниці. Чітко бачу обличчя 
своїх друзів, місця, де воював, доро-
ги, якими проходив. Таке неможливо 
забути.  

       Іноді прокидаюсь вночі від 
невпинного й сильного калатання 
серця – сниться війна. Знову й знову 
проходять перед очима картини тих 
далеких днів. Згадується різне: розмо-
ви вночі біля вогнища, потерті, пере-
читані безліч раз трикутники листів, 
сказані й несказані друзям та ворогам 
слова  і ... бої, безліч великих і малих 
військових операцій, таких різних, 
але об’єднаних одним – кожна могла 
бути останньою. 

         Чомусь найбільш запам’ята-
вся один бій. Насправді, навіть не бій, 
а здавалося б,  незначна сутичка із 
загоном німців. А запам’ятався, ма-
буть, тому, що вперше відчув майже 
тваринний страх, який приходить 
лише при усвідомленні близькості 
смерті. 

         Був листопад 1943 року. Піс-
ля важких і кровопролитних боїв за 
Київ Перший Український фронт під 
командуванням генерала Ватутіна 
продовжував наступ. Я, молодий де-
в’ятнадцятирічний лейтенант, коман-
дував І артилерійським взводом.  

        Війна для мене почалася дав-
но, ще в грудні 41-го, коли прискоре-
ний випуск Ленінградського артиле-
рійського училища відправили на 
фронт. Стати військовим було моєю 

мрією, і здійснилася вона завдяки 
матері, яка відпустила молодого і не-
досвідченого хлопця в далекий Ленін-
град з маленького українського села 
Антонопіль, що поблизу Вінниці. Ма-
ти завжди вірила, що її дитина, така 
розумна й кмітлива, обов’язково до-
сягне свого. Плани вступити після 
завершення училища до інституту 
перекреслила війна.              

         На фронт потрапили майже 
всі випускники, відразу після шкіль-
них парт отримали в руки зброю, а в 
воєнні книжки призначення очолити 
різні військові підрозділи. Пам’ятаю і 
перший постріл, і перший несміливий 
наказ, і людину, яку вбив вперше. Чи 
було страшно? Складно сказати. Ро-
зумів, що виконую свій обов’язок, 
Вітчизна була в небезпеці, вірив, що 
все роблю правильно. Смерті не бояв-
ся, мабуть, тому, що був занадто мо-
лодим, щоб усвідомлювати її безпо-
воротність. Бачив сотні людей, що 

гинули навколо, але вірив, що зі 
мною такого не буде.   Але одного 
разу страх та смерть все ж таки  зу-
стрілися на моєму шляху в ті далекі 
дні. 

          Частина, в якій я служив,  
мала забезпечувати артилерійську 
підтримку наступаючим радянським 
військам. Лінія фронту була такою 
нестійкою, що з тилу можна було від-
разу опинитися на передовій і навпа-
ки. Наша частина мала розташуватись 
біля районного центру Ружин, що  за 
150 кілометрів від Києва в Житомир-
ській області. На світанку 29 листопа-
да мій взвод підійшов до села Плоска, 
до місця призначення залишалося 
приблизно 15 кілометрів.  

         Ми йшли через поле, велике 
і незоране. Справа виднівся лісок. 

Голі дерева, затягнуті вранішнім 
мороком, здавалися страхітливи-
ми примарами. Мертва тиша на-
вколо. І раптом з верхівок дерев 
зірвалися й голосно затріпотіли 
крилами над нашими головами 
декілька пташок. Де вони взялися 
в цьому холодному лісі? Чому ще 
не відлетіли до вирію? Дивно... 
Раптом блискавкою спалахнула 
думка: чого злякалися ці птахи? 
Відповідь пролунала автоматною 
чергою – з лісу виходили німці.  
        Спочатку нам здалося, що це 
всього декілька солдат, які відби-
лися від своїх і блукають у пошу-

ках дороги. Та за мить ми зрозуміли, 
що помилилися. Перед нами була 
добре озброєна німецька частина. Що 
робити? Нас значно менше, патронів і 
гранат обмаль, машина та віз, дві гар-
мати – це все, що мали. Усі розуміли, 
що в ближньому бою від гармат мало 
толку. Та про відступ не думали. Не 
можна, щоб хоч декілька гармат пот-
рапило до рук фашистів. Не пам’я-
таю, як віддав наказ зайняти позиції, 
вступити в бій, згадую лише, що від-
разу почали стріляти. Нас було мало, 
німці не очікували такого опору. Сви-
стіли кулі, падали солдати, розрива-
лися гранати. Бій тривав майже годи-
ну. Стріляли до останнього. Не чув і 
не бачив, що діялось навкруги. Диви-
вся лише вперед і намагався поцілити 
якнайточніше. Дим, крики, постріли... 
Розумів, що не можна дозволити нім-
цям зайти в село: там жінки, діти, 
старі. Що з ними буде, коли бій пере-
кинеться до їхніх осель? Та й на відк-

ПРОДОВЖЕННЯ НА НАСТУПНІЙ СТОРІНЦІ >> 
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ДНЮ ПЕРЕМОГИ ПРИСВЯЧУЄТЬСЯ... 
ритій місцевості краще вбивати воро-
га. Час здавався вічністю. 

          Коло постріли почали вщу-
хати, оглянувся й побачив, що не сам. 
Мої хлопці стріляли, та багатьох вже 
не було серед живих. Німці почали 
відступати назад у лісок, їх теж було 
мало, декілька солдат побігло до се-
ла. Майнула думка: на можна дати 
ворогам втекти. Тоді встав, скоман-
дував: „Вперед !” - і побіг. Раптом 
щось обпекло груди, руку. Чомусь 
спотикнувся і почав падати, бачив, як 
бігли вперед мої бійці. Хотів скочити 
на ноги, але не зміг: пекучий біль 
скував тіло. „Все?” – ледве прошепо-
тів, намагався щось крикнути, покли-
кати своїх, та на зміг. Сили кудись 
раптово зникли, думки плутались... 

         Про що думав в той момент? 
Мабуть, про дім, батьків... Але найбі-
льше згадувалося обличчя матері й 
одна дрібниця. Коли був малий, одно-
го разу впав і розбив коліно й носа, 
потекла кров, витирав її рукавом, а 
вона все не спинялася, рана страшен-
но пекла. Та більше дошкуляв не 
біль, а усвідомлення того, що мати 
буде лаяти за обмащену сорочку й 
подерті штани.  

        Боявся йти додому, хотів 
сховатись на горищі. Та щойно відчи-
нив ворічата, як побачив неньку – 
вона йшла до хліва з відром води. А 
вона побачила мене – обдертого, 
всього в крові...  Я ніколи не забуду її 
обличчя, на якому за одну мить про-
майнули гнів, страх, розпач, любов 
і ... біль. Було таке враження, що бо-
ліло не мені, а їй. А їй і справді болі-
ло дужче.  Це я зрозумів вже значно 
пізніше, коли сам став батьком.  

        Холодного ранку 43 року 
лежав на тому полі, де знесилено 
впав після бою, дивився в затягнуте 
хмарами небо. Просто лежав і дивив-
ся. Думки були хаотичні, не міг зосе-
редитись, здавалось, що забув щось 
важливе й необхідне.  Водночас на-
магався не думати про біль. Чомусь 
здавалося, що більше не можу навіть 
поворухнутися, страшенно хотілося 
спати. В той момент мені згадалося 
те змучене болем мамине обличчя і 
стало страшно. Заболіло серце не за 
себе, за неї. Що буде з мамою, якщо я 
залишусь на цьому полі, засну й біль-
ше не прокинусь? Чи зможе вона жи-
ти далі без мене?.. 

        Не пам’ятаю, як вдалося ста-
ти спочатку на коліна, потім обперти-

ся на автомат, зробити декілька кро-
ків і ... впасти. Так вставав і падав 
багато разів. Йшов до села: там були 
люди й туди скоро мали прибути на-
ші солдати. Село здавалося зовсім 
поряд, видно було навіть білу ганчір-
ку, недбало кинуту господинею на 
паркан крайньої хати. Так близько й 
так далеко був порятунок... Я впав і 
більше не зміг підвестися. Останнє, 
що пам’ятаю, це далеке гарчання тан-
ків: до села входила наша частина. 

       Опритомнів уже в госпіталі й 
відразу запитав, чи руки й ноги на 
місці. Старенька медсестра сказала, 
що все гаразд, лише проспав, коли 
привезли наказ про нагородження 
медаллю за хоробрість у бою. Лікува-
вся довго. Спочатку була лікарня під 
Уфою, а далі в Ташкенті. Коли рани 
загоїлись, попросився назад на фронт. 

      А потім було ще багато боїв і 
сутичок, три поранення, безліч госпі-
талів, випадкові зустрічі з рідним 
братом на Закарпатті в 44-му та дядь-
ком в Польщі в 45-му, сповнені три-
воги листи матері, жахлива звістка 
про смерть батька в Білорусії і сестри 
в Германії і... надія. Надія на те, що 
перемога близько, що скоро все заве-
ршиться і забудеться, як лихий сон. 

         Мій дідусь повернувся жи-
вим з тієї страшної війни. Його чека-
ла найдорожча в світі людина – мати. 
Він здійснив свої мрії: відбудував 
хату, отримав освіту, знайшов улюб-
лену роботу, одружився, виростив з 
дружиною трьох дітей. На жаль, ми-
нулого року дідуся не стало. Та його 
розповіді про веселі й сумні моменти 
життя, а особливо про трагічні й не-
ймовірно важкі роки війни, запам’я-
талися мені назавжди.  

         Я ніколи не забуду дідусево-
го сумного обличчя, коли він розпові-
дав, як відступали війська в 41 році, 
пам’ятатиму сльози на старечих очах 
при згадці про загиблих друзів і трем-
тячі зморщені руки, що стискалися в 
кулак, коли тихим і лагідним голосом 
говорив про бої, перемоги й поразки. 
Я завжди пам’ятатиму ці страшні й 
трагічні, але разом з тим такі героїчні 
історії. 

         Невпинно йде час. Стира-
ються з пам’яті біль, смуток, горе, а 
разом з ними для більшості людей 
зникають і спогади про війну. Та чи 
ж маємо ми право забути все те, що 
пережили наші рідні й близькі лю-
ди?..  

        В селі, звідки родом мій ді-
дусь, раніше завжди на кладовище 
школярі приносили квіти до могил з 
червоними зірочками – там поховані 
солдати, що загинули на війні чи від-
разу після війни. А в останні роки 9 
травня чомусь сиротливо стоять ті 
могили. Ніхто до них не йде. Лише де
-не-де можна побачити стареньку 
бабусю, яка не може не провідати 
свого батька, чоловіка. Згадувати ж 
синів, що не повернулися додому, 
вже нема кому, бо надто багато часу 
вже пройшло з тих страшних часів, 
немає в живих вже матерів, які не 
дочекалися своїх дітей з війни.  

        Могили воїнів, які загинули 
на війні, не лише на кладовищах. Чи 
згадує хтось про тих,  кого поховано 
на численних забутих пагорбах, галя-
винах, в полях? Мабуть, ні... Трухля-
віють паркани навколо безіменних 
могил, гниють дерев’яні хрести з 
майже стертими іменами та прізви-
щами, заростають травою і кущами 
горбочки землі над тілами забутих 
героїв. Вже не приходять діти до них 
з вінками, не шукають родичів загиб-
лих краєзнавчі гуртки, не згадують 
про ті старі поховання офіційні осо-
би. Лише гарні й гучні промови кері-
вників держави 9 травня, розкішні 
вінки навколо гранітного обеліску й 
Вічного вогню в парку  Слави й мале-
нький і незрозумілий для більшості 
людей парад на Хрещатику... 

        А ветерани?! Все менше й 
менше їх. Ще декілька років тому під 
час параду на Майдані Незалежності 
людей з орденами й медалями на гру-
дях було набагато більше. Час і 
смерть не забувають ні про кого. 
Йдуть від нас  

люди, які є живими легендами, 
живими книгами про Велику Вітчиз-
няну війну. Але спогади про те, що 
вони пережили, бачили, відчували не 
повинні зникнути. Вони мають зали-
шитися в нашій пам’яті як приклад 
того, на що здатна людина заради 
своєї сім’ї, країни, народу. Вони ма-
ють залишитися у нашій пам’яті і як 
страшна, жахлива і така необхідна у 
наш складний час пересторога для 
тих, хто вважає війну одним з можли-
вих шляхів розв’язання суспільних, 
державних проблем. 

       У нас ще є шанс не забути... 
        

Гончаренко Вадим  
7 клас 
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ДНЮ ПЕРЕМОГИ ПРИСВЯЧУЄТЬСЯ... 

Мій прадід 
Мій прадід, Пе-
регончук  Воло-
димир Дем’яно-
вич, народився 
21 листопада 
1917 року в селі 
Черепашенці 
Калинів 
ського району  
Вінницької обла-

сті. Він закінчив 7 класів загальної 
школи й згодом вступив до Бердичів-
сьгого  педагогічного  технікуму. 
Надалі він навчався в Сімферополь-
ському піхотному училищі  й успіш-
но його закінчив. Був командиром 
роти. У ході війни був тяжко поране-
ний в обидва коліна. У лікарні ноги 
мого прадіда були врятовані. Після 
війни він заочно закінчив Житомир-
с ь к и й  т е х н і к у м ,  ф і з и к о -
математичний факуль-
тет. Далі він вирішив 
працювати вчителем  
математики в середній 
Черепашенській школі. 
Він був нагороджений 
Орденом Великої Вітчи-
зняної війни й Орденом 
Червоної Зірки за стій-
кість, мужність і хороб-
рість,  проявлені в боро-
тьбі з фашистськими 
загарбниками. 

Перегончук Олексій,  

5 клас.  

Історія мого прадідуся 
Івана на Великій Вітчиз-

няній війні 
   Коли була війна, мій дідусь 

був дуже маленький. Йому тоді було 
десь чотири чи п'ять рочків. Мого 
прадідуся звуть Іван Корнеєвич Яро-
шенко. 

   Колись, у квітуче мирне село, 
де жив мій прадідусь, завітали німці. 
Це село називалося Комарівка. Одно-
го разу німець забув на лаві, біля 
оселі Івана свої окуляри. Моєму пра-
дідусю стало цікаво, що це таке, й 
він взяв програтися, але не повернув. 
Він ще ,мабуть, не знав і не розумів, 
що з фашистами гратися не варто. І 

ось підійшов німець до лави 
забрати свої окуляри й не 
побачив їх. Він дуже розлю-
тився і скоро вистроїв усе 
село. Він говорив, якщо че-
рез хвилину ніхто не зізна-
ється, хто забрав окуляри й 
не віддасть їх, то все село 
буде розстріляно. Іван дуже 
злякався й зізнався, що це 
зробив він. Фашист відпус-
тив усіх, а маленького хлоп-
чика хотів розстріляти. Але 
за нього заступилася його 
сусідка Галина. Вона пообі-
цяла німцеві, що обов'язково накор-
мить його, напоїть його та випере 
одяг. Німець згодися. Прадідусь за-
пам'ятав цей випадок на все життя. 

Він і досі живий, не раз розказував 
мені цю історію. 

               
Настя Ярошенко, 5 клас 
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Музей  
Чорнобиля 

У п’ятницю ми ходили до музею 
Чорнобиля. Цей музей присвячений  
великій багатовтратній трагедії на 
Чорнобильській АЕС. Ця трагедія 
сталася 26 квітня 1986 року  о 01:21  
(під час нічної зміни). Вибух стався 
через те, що сильно охолоджували 
уранову трубку,  потім температура 
стала різко підвищуватися, титанова 
кришка на  реакторі почала лопати-
ся, спеціалісти вже не могли нічого 
вдіяти. Реактор вибухнув… 
Коли ми зайшли до  музею, поба-

чили багато табличок, на яких було 
вказано назви населених пунктів, 
що були вражені радіацією й відсе-
лені. Потім ми відвідали залу з бли-
зько 3 тисячами фотографій, це були 
фотографії ліквідаторів. Також ми 
бачили захисні костюми  й експона-
ти, що залишилися як пам’ять про 
цих людей,  там були фотографії зі 
значком радіації, це означало, що ці 
люди загинули від  опромінення під 
час ліквідації наслідків катастрофи. 
Переглянули фільм про наслідки 
катастрофи та бачили  екземпляри 
мутантів і прослухали колискову 
жалю. 
Я знаю, що в Чорнобиль завезли 

багато свинцю та піску, щоб загаси-

ти пожежу, але  ці дії були марни-
ми… 
Незважаючи на те, що теплого 

травневого дня все місцеве населен-
ня «тимчасово»  виселяли, проте  на 
сьогодні багато хто повернувся й 
продовжуює проживати в зоні від-
чуження. Навіть після 25 років із 
дня трагедії багатьом  людям важко 
визнавати, що їхня мала батьківщи-
на вже назавжди закрита від людей, 
але зараз будується новий саркофаг, 
тож дуже хочеться думати, що в 
цьому місці мирний атом уже ніко-
ли не прокинеться.  
Горський Костянтин, 5 клас. 

Музей Чорнобильської 
катастрофи 

 У цю п’ятницю я ходила з усім 5 
класом до музею Чорнобильської 
катастрофи. Там я довідалася про те, 
що Чорнобильська катастрофа стала-
ся 26 квітня 1986 року. О 1 годині 16 
хвилин 43 сек. Після цієї катастрофи 

приїхало багато автобусів забирати 
людей, а найголовніше дітей. Було 
багато ситуацій, через які померло 
багато людей. Люди, які жили в Чор-
нобилі, нічого не знали про катаст-
рофу, їх не попередили. Уже минуло 
25 років після цього страшного вибу-
ху. Рівно через 5 років загасили во-
гонь. 

 Тепер шанують усіх людей, хто 
загинув, ставлять їм квіти біля моги-
ли. Але залишилися дідусі та бабусі, 
в яких загинули діти 
та онуки. Звичайно, 
вони їх пам’ятають і 
плачуть за ними. 

Данко Лариса  
5 клас 



 

 

10                                                                       №9/10 травень 2011 

Червона книга  
України 

       Перше видання Червоної книги 
України (1980 р.) містило опис 85 
видів (підвидів) тварин: 29 — ссавців, 
28 — птахів, 6 — плазунів, 4 — зем-
новодних, 18 — комах і 151 вид ви-
щих рослин. За час, що минув після 
1980 року, наукові знання про тварин-
ний світ значно поповнились; декотрі 
тварини, які ще недавно були звичай-
ними, сьогодні стали рідкісними або 

зникли. Вчені критично переглянули 
список видів (підвидів) фауни Украї-
ни, визначили рідкісні, зникаючі та ін. 
категорії, занесли їх до Червоної кни-
ги незалежно від місця виду у природі 
та його господарського значення, ке-
руючись основним принципом — збе-
реження видової різноманітності ди-
ких тварин у природі та цілісності 
біоценозів, у сукупності яких вони 
існують. 
 Друге, нинішнє, видання Чер-
воної книги підготовлено у двох то-
мах: “Тваринний світ” і “Рослинний 
світ”.  
              Серед численних проблем 
охорони природи особливе місце на-
лежить збереженню та раціональному 

використанню диких тварин, най-
менш захищених від людської діяль-
ності. Необхідність охорони тварин і 
рослин поряд з охороною атмосфери, 
земель, надр і вод відображена у бага-
тьох документах міжнародного спів-
робітництва: Конвенції про міжнарод-
ну торгівлю видами дикої фауни та 
флори, які перебувають під загрозою 
зникнення, Всесвітній стратегії охоро-
ни природи, Червоній книзі Міжнаро-
дного Союзу охорони природи та при-
родних ресурсів, Європейському Чер-
воному списку тварин, що знаходять-
ся під загрозою зникнення у світово-
му масштабі , у Червоних книгах 
окремих країн.  

САЛАМАНДРА ПЛЯМИСТА 
Земноводні 

Ряд Хвостаті земноводні 
 Родина Саламандрові 

   Один із 2 видів роду; єдиний вид 
роду у фауні України.  
Поширення. Українськi Карпати. 
Ареал виду охоплює гiрськi та 
передгiрнi райони Європи (крiм 
пiвночi), Пн.-Зх. Африки, зх. частини 
Малої Азiї. 
Місця перебування. Вологі гірські 
ліси, долини річок, скелясті та вкриті 
камінням схили з папороттю, мохом і 
листяною підстилкою на висоті 150 - 
1500 м над рівнем моря. 
Чисельність. У пору теплих дощів 
під час маршрутного дослідження на 
Закарпатті траплялося 2 - 10 особин 
на 100 м; у Передкарпатті максималь-
на щільність - 1 особина на 300 - 500 
м2.  
 Причини зміни чисельності. 
Вирубування лісів, забруднення во-
дойм, виловлювання.  
 Заходи охорони. Охороняється 
в Карпатському біосферному 
заповіднику та Карпатському 
національному природному парку. 
 

 
                                 Один із близько 
250 видів роду; один із 3 видів роду у 
фауні України.  
 Поширення. Пн.-зх. частина 
Волинського Полiсся (у межах 
Волинської та Рiвненської областей) i 
Мале Полiсся (у межах Львiвської 

обл.). Ареал охоплює майже всю 
лiсову зону Європи.  
 Місця перебування. Піщані 
горби з трав`янистою рослинністю, 
піщані кар`єри з постійними водойма-
ми, бори, рідше - луки і парки.  
Чисельність. Трапляються поодинокі 
особини. Скупчення (до 200 особин 
на 1 га) спостерігаються під час розм-
ноження у водоймах.  
 Причини зміни чисельності. 
Руйнування біотопів під час розорю-
вання земель, хімізація природного 
середовища. Найбільше ропух гине на 
стадії личинки (чутлива до зміни 
хімічного складу води).  
 Заходи охорони. Занесено до 
Червоної книги Української РСР 
(1980). Охороняється на тер. Шацько-
го національного природного парку. 
Слід охороняти водойми, в яких 
постійно розмножується ропуха. 
          Тваринний світ України відріз-
няється розмаїтим видовим складом і 
включає за приблизними підрахунка-
ми 44 800 видів тварин. На території 
України — багато унікальних природ-
них місцевостей, де водяться рідкісні 
тварини. У зв'язку з зростанням гос-
подарської діяльності, що проникає у 
найвіддаленіші куточки, і посиленням 
негативного впливу людського факто-
ру на природне середовище, збере-
ження тваринного і рослинного світу 
стало одним з найактуальніших за-
вдань держави.  

            
Стрілець Анастасія, 5 клас  

КОРИСНО ЗНАТИ! 



 

 

ЕКСКУРСІЯ-ФОТОЗВІТ 
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   Наш клас любить квіти, ходить до садів, вирощує різні 
рослини. Тому ми вирішили побувати в чудовому місці - 
Ботанічному саду. Коли ми зайшли в цей рай квітів, ми 
й справді побачили рай, там було неймовірно багато 
бузку. Пахощі від нього заворожували всіх людей. Далі 
ми йшли по алеї тюльпанів, ми фотографувалися біля 
них. Після великої екскурсії ми вирішили відпочити на 
лавці. Ми грали в різні ігри, співали пісень. .Потім ми 
згадали, що ще є лабіринти з дерев, але туди ми вже дій-
шли з великими труднощами. Утомлені, але задоволені 
екскурсією ми повернулися до гімназії. Гарною згадкою 
про чудову подорож до Квіткового раю стала велика 
кількість фотографій.  
     До вашої уваги декілька з них. 
    

Рижанкова Тетяна, 5клас 
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ЦІКАВО ЗНАТИ! 

Як слід звертатися 
до людей 

«Ти» чи «Ви» 
 

У давні часи на нашій території 
були різні традиції щодо звер-
тань і навіть писалися різні 
дослідження на цю тему. Од-
нак на сьогодні це питання 
уже вирішено в суспільстві.  

Тип  з в е р т а нн я  з а з в и ч ай 
визначається відносинами між 
людьми, їх близькістю або 
службовим становищем.  

Як правило на "ти" звертаються 
один до одного друзі, 
приятелі, родичі, діти, молоді 
люди одного віку. На "Ви" ж 
слід звертатися до незнайомців 
та до людей, які старші за вас.  

В деяких місцевосцях прийнято, 

що діти називають батьків на 
"ви". Така традиція залиши-
лась там з давнішніх часів. 
Однак на сьогоднішній день, а 
особливо в містах, прийнято 
говорити до всіх родичів "ти".  

Якщо ви все ж не впевнені як ви 
повинні звертатися до тієї чи 
іншої особи, то варто 
вирішити це питання безпосе-
редньо з нею або уникати пря-
мого звертання.  

Крім того при спілкуванні за 
спільною домовленістю мож-
ливий перехід від "ви" до "ти". 
Однак пропозиція перейти на 
"ти" повинна йти від старшої 
людини. Коли переходити на 
"ти" залежить тільки від вас та 
вашого співрозмовника, точ-
них правил щодо цього не 
існує. Однак робити це слід 
обачно, щоб не поставити сво-
го співрозмовника в незручне 

становище.  
В наші дні поширеною є практика 

переходу на "ти" після випи-
тих разом чарок. Це непра-
вильно, оскільки звертання 
залежить не від випитого алко-
голю, а від людських почуттів, 
щирості та близькості.  

Правила 
Не  звертайся до людей старшого 

віку на ТИ. 
Звертайся на ТИ тільки до друзів, 

родичів, приятелів та знайо-
мих. 

Завжди говори « Доброго дня», « 
Доброго ранку»,     « Доброго 
вечора» і так даліє. 

Не забувай вставати, коли заходить 
будь-хто старшого за тебе віку. 

Новицька Анастасія, 
 5 клас  

Як слід звертатися до друзів



 

 

   Протягом багатьох століть украї-
нський народ боровся за свою неза-
лежність, за свою культуру, за своє 

право бути народом. І рідне 

слово та народна пісня не дали йому 
загинути. Пісні донесли до нас із 
сивої давнини культуру і самобут-
ність наших пращурів. І саме тому 
декаду української мови та літерату-
ри ми розпочали з пісні. 

   Вважають, що пісенна класика 
українського народу налічує більше 
трьохсот тисяч пісень. Ніжні, лірич-

ні, веселі, жартівливі, сумні ... –  скі-
льки їх лунало цього дня, і кожна з 
них торкалася нашого серця, нашої 
душі.  

    «Приказка – квітка, а прислів’я – 
ягідка». Гарно, мудро, а головне влу-
чно сказано.Саме так опоетизував 
український народ ці два дивовижні 
жанри усної творчості. І правдв, чи 
не дивно, що в коротенькому народ-
ному вислові вмістилася така глиби-
на думки та мудрість. Цим перлинам 
– приказці та прислів’ю – був при-
свячений день народної мудрості. 
Учні та вчителі завчасно підбирали 
приказки, прислів’я, афоризми, адже 
саме вони були «перепусткою» до 
гімназії. Справжніми знавцями на-
родної мудрості стали .............. 
Українська вишивка, як і українсь-

ка пісня, є знаковими для нашої тра-
диційної культури.  

... У вік технічного прогресу та ін-
формаційного суспільства це слово 
не стало архаїзмом, а навпаки за 
останні роки набуло шаленої популя-
рності. Якась невідома с и л а 

тягне українців до свого коріння. 
Вишиванка не втратила своєї популя-
рності, і в цьому ми впевнились, ко-
ли побачили наших учнів та вчителів 
у національному одязі. 
Вишивані рушники, сорочки, одіж, 

різноманітні речі як повсякденно 
вжитку, так і святкового — майже 
все ми  побачили на виставці, яка у 

нас відбулася  . У такий начебто не-
хитрий спосіб утворилася краса і 
затишок української оселі. 
Ми живемо на чудовій, багатій, 

мальовничій землі - на нашій славній 
Україні. Тут жили наші прадіди, ді-
ди, тут живуть наші батьки, тут корі-
нець роду українського, що сягає 

сивої давнини. А наш  народ працьо-
витий, щедрий на таланти, здібний, 
обдарований. Якщо працюємо – то 
до сьомого поту, якщо співаємо – то 
дзвінко розложисто, якщо творимо 
щось – то неповторно, захоплююче!  

 
Гламаздіна Ірина Олександрівна 
учитель української мови  

ВЧИТЕЛЬСЬКА ПОРАДА 
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У мене вдома живе маленька собачка. Її звати Річі. 
Порода – йоркширський тер'єр. Хочу розповісти про цю 
чудову породу собак і про мого маленького песика. 

                     Йоркширський тер'єр - декоративна 
порода собак, мініатюрних розмірів, наділена живим і 
грайливим характером. Тіло тер'єрів покриває довга й 
пряма шерсть. 

Місце і час виникнення: Великобританія, 19 століт-
тя 

Історія породи: Місце виникнення — графство 
Йоркшир (Англія). Місцеві шахтарі, які розводили со-
бак, задумали створити мініатюрного тер'єра-щуролова. 
Йорків спочатку використовували як щуроловів, а по-
тім вони були використані як охоронці дамських сумок, 
оскільки деякі дами носили в сумці коштовності. Йор-
ків запихали в сумки, а коли злодій пхав руку, то вони 
кусали злодіїв. 

Ігри, розваги, відпочинок: Весь час в русі, практич-
но невтомні. 

Особливості утримання: Йорки потребують що-
денного розчісування і дресирування, бо вони можуть 
стати агресивними. 

 
Середній вік життя: 14 років. 
 
Йорків можна поділити на кілька груп: 
•Міні 
•Стандарт 
•Великі 

 Про мого песика Річі 

          Річі живе в мене уже два роки, і я дуже рада, 
що ми купили такого чудового песика. Річі має дуже 
веселий і енергійний характер. З ним ніколи не буде 
сумно. Любить дуже гратися зі своєю іграшкою ( навіть 
з нею спить ) . Так як ця порода собак мініатюрна, Річі 
їсть дуже мало. Лише корм свій їсть і п'є водичку. Та-
кож він полюбляє спеціальні консерви, шоколадки й 
кістки для йорків. Знає він також команду «сидіти». 
Але навчити його якоїсь команди нелегко, адже Річі 
постійно в русі. Також декоративна собака постійно 
повинна бути гарною, тому я кожного дня роблю їй 
хвостик на голові і одягаю бантик. У Річі дуже багато 
одягу. У його гардеробі є і зимова куртка, і теплі кофто-
чки, нарядний костюм, спортивний костюм, плащ. Є 
також шляпки й  ,звичайно, взуття! 

Я дуже люблю свого Річі!!! 
     Комісарчук Юлія, 5 клас 
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ЗООМАНІЯ 

Фауна рідного краю 
 

Фауна - це вид природи, який складається з тварин. 
Тваринний світ з його надзвичайною різноманітністю 
розмірів, форм, будови, забарвлення, способу життя ви-
вчений досі недостатньо. Правда, вчені вже налічують 
близько 80 тис. видів молюсків, 27 тис. павукоподібних, 
20 тис. ракоподібних, 18 тис. риб, 15 тис. червів, по 5 
тис. голкошкірих і губок, 4 тис. рептилій тощо. Здається, 
що вони ніколи не зникнуть. Але факти доводять: 40168 

видів знаходяться під загрозою або вже 
вимерли, і ця кількість постійно зростає. 
Правда, цифри вражають?   

АФАЛІНА ЧОРНОМОРСЬКА 
Ссавці 

Ряд Китоподібні  
Родина Дельфінові  

Поширення. Бiля Південного  берега Кри-
му.  
Місця перебування. Взимку переважно 
прибережні води південної частини Чорно-

го моря, а навесні та влітку - біля Криму. 
Чисельність. Низька. У територіальних водах 

України збереглося, імовірно не більше 500 - 1000 осо-
бин.  

Причини зміни чисельності. Промисел дельфінів (до 
1966 - в Україні, до 1983 - у Туреччині), обмежена кор-
мова база, забруднення моря, випадкове добування. 

 
Це лише один представник нашої фауни, який може 

зникнути. А скільки я чув прикладів, коли ця розумна 
тваринка допомагала людям – рятувала їх. 

Ми повинні захищати фауну, бо скоро навіть такі ви-
ди як муха стануть 
під загрозою зник-
нення.  Адже наша 
фауна така різнома-
нітна! 

Харитонов  
Олександр, 

 5 клас 
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Україна 

Як не любити рідну Україну, 
Прекрасну мову солов’їну.  
Цей золотий і щедрий урожай, 
Де ти живеш і де твій рідний 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 вчимося, 
Дуже любимо її, 
В школу швидко всі мчимося,  
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 голоси, 
Уже з`явились барви ранньої весни. 
Уже проснулись квіти, зеленії степи, 
І соловей співає весняної пори. 

 

 Мама 

Добра  мама та щаслива, 
Хороша та вродлива, 
Серце в мами найгарніше, 

     Хай завжди мамі    
 буде тепліше. 

 

Котик 

Є у мене гарний котик, 
А зовуть його Муркотик. 
Дуже любить він погратись, 
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 

Усе заснуло, усе затихло, 
Усе покрилось сніжною красою. 
А що сталося з водою!? 
Холодно воді зимою, 
Тому стала крижаною. 
Пташки у вирій полетіли, 
Дерева голі всі стоять, 
Красу свою зберегти не зуміли, 
І на ялиноньку глядять. 
Зима свята подарувала, 
Що навіть я такого не чекала, 
Що наша зимонька – зима 
До нас з даруночком прийшла. 

Зима  

Сипалася з неба біла вата, 
Зима вкрила нашу хату, 
Раптом вибігли зайчата 
І подарували свято. 

 

Зима 
Зима в нас настала, 

     Я довго чекала, 
У вікно подивилась –  
Зима вже з`явилась. 

Зимонька 

Зима чарівна наступила, 
Усі річки заморозила. 
«Привіт», - усім вона сказала, 

Бо чари справжні мала, 

 

 

 

 

 

 

 

Святий Миколай 

Скоро свято Миколая. 
Ми чекали цілий рік. 
Він несе нам подарунки, 
Короваї і пиріг. 
Миколай мене вітає  
І до інших завітає. 
 

 Моє ім`я 

Дівчинка я українка, 
А зовуть мене Даринка. 
Найкраще в світі моє ім`я, 
Бо вибрала його моя сім`я. 
 

Таланти 

Талантів є на світі багато, 
Кожен має його мати. 
Хтось танцює дуже гарно, 
Час втрачає він не марно. 
Хтось співає, як дзвіночок, 
Гарний в нього голосочок. 
Хтось вірші гарні складає, 
І майбутнє добре має. 
А я теж вірші складаю, 
Як виходить, я не знаю, 
Але всім, кому читаю, 
Кажуть, що талантик маю. 
 
 
Гребенець  Дарина,  6 клас 

 

ПРОБИ ПЕРА 
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Екологія ботанічного саду 
 П’ятий клас провів чудову подорож до Ботанічного 
саду. Ми побачили там багато гарних рослин. Ми знайшли 
дуже велику кількість квітів, дерев та кущів. У Ботанічно-
му саду було дуже багато бузку. Також росте магнолія та 
акація. Чудово пахли орхідея і тюльпани. Дуже пишно роз-
квітли піони. Найбільше мене здивувало дерево, яке нази-
вається «Гінго Білоба». А здивувало мене саме те, що це 
дерево живе понад тисячу років. 
 Нам дуже сподобалася ця екскурсія! І ми мріємо 
побувати тут наступного року. 
  
          Кажуть діти ,вони гарні, 
 Вони також і забавні, 
 І рослини ці чудові, 
 Також різнокольорові, 
 Кількість їх дуже багата, 
 А тепер відгадайте як, їх звати? 

        
 Анастасія Новицька, 5 клас 
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Папуга Пок 
       Прескупий пан проживав прямо 
посеред палацу. Прехмурої п’ятниці 
принесли пану папугу Пока. Почав 

папуга поживати поряд препоганого 
пана. Примушував пан Пока приби-
рати палати, пасти поросят, приноси-
ти пресу, пекти паляниці, пампушки, 
протирати посуд, прати постіль. При-
датна пташка погано подібну працю 
проводити. Постійно пан Пока при-
нижував, приструнював.            
       Перебідував пребагато папуга, 
потім поміркував, подививсь прямо 
повздовж палацу, перелетів паркан, 
полетів подалі. Парив предовго посе-
ред підхмар’я. Притомився, призем-
лився під пень посеред парку.  
       Побачили папугу паркові пожи-
льці, почали підбиратися поближче. 
Приблуда перебаламутив первоздан-
ний порядок. Потрапив Пок прямо 
під прес. Потім  пожильці предобря-
че посварились, побили папугу,  пе-
ребили правицю, поламали  підклю-
вок. Перебіг просіку погано прибу-
лий Пок, побачив під пагорбком пре-

велику посудину, просковзнув під 
помпон, притих, причаївся, почав 
плакати. 
        Почувши переполох поруч под-
вір’я, пішов  предобрий професор  
Проп прогулятись по проспекту, 
пройшов перетин, потрапивши пря-
місінько під повіття превеликих по-
зеленілих примар. 
         Прямо посеред парку побачив 
професор перевернуту пусту посуди-
ну, поглянув – папуга! Поклав Проп 
палицю, придивився до папуги. По-
жалів пораненого птаха, перебинту-
вав, помив, причепурив. Подякував 
Пок професору, пожалівся, попросив 
про підтримку. Подумав Проп, під-
няв пташину, пригорнув,  потішив, 
пообіцяв піклуватися, підтримувати. 
         Потоваришували Проп і Пок, 
подружились! 

 Гончаренко Вадим 
7 клас 


