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♦   Захист творчих 
проектів класів
( фотозвіт); 

♦ Детал і з о в аний 
огляд розробок 
творчих проектів  
класів; 

♦ Ерудований гімна-
зист:  

♦ Рецепт хорошого 
настрою; 

♦ Інтерв’ю з цікавою 
людиною; 

♦ Українські народні 
музичні інструмен-
ти: кобза та бан-
дура; 

♦ Елементи цікавої 
математики ; 

♦ Мандри: подорож 
до Криму; 

♦ Зооманія: моя до-
машня тваринка; 

♦ Корисні поради 
щодо харчування; 

♦ Л і т е р ат у р н и й 
десерт: “згадай 
письменника”, пое-
ти шістидесятни-
ки”. 

 

Дитяча служба новин  гімназії «Ерудит» міста Києва 
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ШКОЛА, СІМ’Я, РОДИНА 
– ЦЕ МОЯ БАТЬКІВЩИНА

ТВОРЧИЙ ПРОЕКТ
УЧНІВ 5 А КЛАСУ

Мета проекту
Формувати навички національної культури учня;
Формувати навички здорового способу життя 
особистості;
Розвивати    пізнавальні інтересу  особистості  до   
життя  у суспільстві єдиним колективом;
Ознайомити учнів із традиціями сім'ї та школи –
прикладу для організації життя та навчання у 
колективі;
Розвивати творчості особистості на основі 
традицій сім‘ї та школи;
Виховувати в учнів почуття громадянської 
зрілості, компетентності і відповідальності перед 
суспільством.

Учасники проекту

Учні 5 A класу;
Батьківська громадськість;
Куратор класу;
Педагогічний колектив школи;
Громадськість міста

- ненька;
- пісня матері;

Завдання проекту

• Досягнення взаємодії школи та сім'ї у 
вихованні особистості; залучення батьків 
до виховного процесу; 

• Вирішення разом педагогічних проблем, 
які виникають;

• Використання позитивних традицій сім́'ї у 
виховному процесі з дитячим колективом;

• Використання позитивних традицій сім́'ї у 
виховному процесі з дитячим колективом;



 

 

 

ТВОРЧІ ПРОЕКТИ 

4                                                                  №2/52 жовтень 2011   

 

Хто ми, чиї сини. Яких батьків?
Т.Г.Шевченко. 

Українська  зоря

Павло Чубинський 

Українська  зоря

Леся Українка

Жертовний шлях до мрій
(митці сучасності)

Богдан Ступка

Ліна Костенко

Ніна Матвієнко

МЕТА 
ПРОЕКТУ: залучити учнів, батьків, 

учителів до благодійної 
співпраці з родинами дітей з 

функціональними 
обмеженнями, розвивати 
бажання творити добро, 

встановлювати дружні, теплі 
стосунки між людьми 
шляхом добротворення, 

взаєморозуміння, спираючись 
на загально людські цінності

ПЛАН РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЕКТУ
1 етап – організаційний (цілеспрямування):
складання орієнтовного плану дій;
визначення завдань;
створення робочих груп;
вивчення проблеми;
спілкування з учасниками;
збір інформації, вивчення матеріалів волонтерського руху;

2 етап – формуючий:
проведення заходів, свят, спортивних змагань, акцій 
милосердя;
анкетування батьків і учнів;
трудові десанти;

3 етап – узагальнюючий (моніторинг результативності 
реалізації проекту)



 

 

ТВОРЧІ ПРОЕКТИ 

№2/52 жовтень 2011    5 

 

Мета 
проекту

• Спрямувати особистість старшокласників 
до вибору власного життєвого шляху, 
розумно‐вмотивованої діяльності, 
сприяти творчій самореалізації та 
професійному самовизначенню.

 
Творчий проект 11 

класу

Світ 
професій 

навколо нас

Мета проекту 
Допомогти учням 
якнайбільше дізнатися 
про світ професій, який 
нас оточує;
Дослідити, які професії 
поширені в нашому 
регіоні, які користуються 
попитом; 
Скласти 
профорієнтаційні тести, 
та представити їх у 
проекті.

План роботи

Виховні години на 
тему вибору
професії
Щомісячні уроки 
профорієнтації
Тренінги з
профорієнтації
Зустріч із
представниками
різних професій

Особисті 
професійні 
плани. Під 
планом у цьому 
випадку маються 
на увазі Ваші 
уявлення про 
етапи освоєння 
професії. 
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Рецепт хорошого  
настрою 

                 Перша посмішка в житті 
людини з'являється, як свідчать меди-
ки, у 2 місяці від народження. У цей 
період  людина радіє майже ВСЬО-
МУ. У посмішці задіяні  64 м'язи.   
        Чому, коли нам весело,  ми пос-
міхаємось? Тому  що мозок сприймає 
позитив і дає сигнал відповідним м'я-
зам - і ми посміхаємося. Можна зро-
бити навпаки: посміхніться, порахуй-
те до 10… - і що це? Ви починаєте 
сміятися! 
       У кожного   свій рецепт хорошого 

настрою,  але як сказав 
Б. Шоу «Счастье- это 
побочный продукт сде-
лать кого-то счастли-
вее»   Тобто, спробуйте 
комусь підняти настрій, 
а це дуже легко! Досить 
сказати один влучний 
жарт - і вже той,  у кого 
був поганий настрій - 
сміється, а ти, погля-
нувши на нього, теж 
починаєш сміятися.  
      Власний вираз: "Пів 
свого життя ти    вига-
дуєш жарти, а іншу смі-
єшся над ними». Панкул Данило, 6 клас 

              У моєму віці все цікаво! А 
спілкування з психологом є ще й 
корисним.   Щоб дізнатися більше 
про цю професію та краще познайо-
митися з людиною, я ризикнула взя-
ти  інтерв’ю  у  психолога  Наталії   
Валерівни Бень. 
Як  Вам  прийшла  ідея    стати  

психологом? 
Я  можу  сказати,  що  це  було  

обмірковане  рішення. Щоб  працю-
вати  психологом,   крім   теоретич-
них   знань,  потрібен  життєвий  
досвід: досвід  роботи,  та  спілку-
вання  з  людьми. Також  потрібне  
щире  бажання  допомагати  людям. 

 Які  плюси ви  можете  назвати  
в  цій  професії? 
Я  отримую   велике   задоволення  

від  своєї  роботи,  тому  що  я  до-

помагаю  людям  змінити  свій  ду-
шевний  стан  на  краще  та  даю 
можливість їм глибше замислитися 
про відношення  до  життя.   

 Наскільки  важко  давалася  Вам  
ця  професія? 
Вчитися  завжди  дуже  цікаво, 

тому  я  свого часу чекала  кожного   
заняття  з  нетерпінням. Мене  ото-
чувало  багато  цікавих   учителів. 
Розкажіть  більше  про  себе. 
Першу  половину  дня  я  допома-

гаю  людям   повірити  в  себе  та  
знайти  роботу  у   центрі   зайнятос-
ті. 
Другу   половину  дна  я  консуль-

тую  людей  із  життєвими та сімей-
ними  проблемами.  Я  допомагаю  
знайти їм  світло  у  віконці. 
Побажання  читачам -  як   ста-

ти  психологом ? 
Потрібно  багато  
читати, бути  спо-
стережливим  за   
станом  людей,  
тому  що  у  бага-
тьох  випадках  усе  
виливається назов-
ні.  Для  людини,  
щоб  заспокоїтись,   
потрібно  не  одне   
слово. Най-  голов-
ніше  це  щирість,  
коли  людина  ба-

чить  щирість  у  психолога,  вона  
все  їй  довіряє. 

 
Психологічний тест на визначення  

рівня інтелекту 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
Вибери  будь-яку фігуру.  

 
 

 
 
 

 
 
 

  
 
 
 

Сформулюйте  з фігури   малю-
нок , та  напишіть   прикметник  до  
неї.  

Приклад:  Великий, круглий.  
(Відповіді буде надруковано в 

наступному номері) 
Яковчук Уляна, 

 6 клас  
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Своїм корінням народні українські 
музичні інструменти сягають часів Київ-
ської Русі. Після її розпаду на окремі 
князівства виникли історичні умови, які 
привели до змін у культурі, побуті, зви-
чаях, що поступово набуло національ-
них ознак. 

На конструкції музичних інструментів 
України, їхньому строї й навіть у назвах 
позначилися взаємозв'язок і взаємовп-
лив культур різних народів. Але до скар-
бниці українських народних інструментів 
увійшли ті, які століттями виготовлялися 
і вдосконалювалися українськими майс-
трами, передавалися з покоління в по-
коління, широко розповсюджувалися 
серед населення. 

 
На одній із фресок Софійського со-

бору, створеній на початку XI ст., зобра-
жено виставу скоморохів. На першому 
плані -  гусляр та лютніст. В лютні стру-
ни розташовані на грифі (ручці) і грають 
на цьому інструменті стоячи. На гуслях 
же струни розташовані на кузові, як 
приструнки на бандурі, і грають на них 
лише сидячи. Схожий на бандуру 
інструмент зображений на малюнку XVII 
ст., надрукованому в «Азбуковнике Ка-
риона Истомина». Опукла форма 
інструмента, на якому виконавець грає 
сидячи, не дозволяла йому грати стоя-
чи. Але ж у побуті потрібний був такий 
досконалий інструмент, на якому можна 
було грати і стоячи, і сидячи, і їдучи 
верхи на коні. 

Український народ і його культура 
створювалися в умовах постійної запек-
лої боротьби з монголами і татарами, з 
литовськими, польськими та угорськими 
феодалами, які розоряли і спустошува-

ли українські землі, грабували і нищили 
населення. Умови життя та характер 
праці визначили особливості виникнен-
ня нових мистецьких форм, жанрів, отже 
й музичних інструментів.  

Наприкінці XV ст. виникло козацтво, 
основу якого складала селянська і 
міська біднота. Люди тікали в ще не 
заселені південно-східні степові райони 
України, де поповнювали козацьке 
військо. У XVI ст. утворюється 
славнозвісна Запорозька Січ, Військо 
Запорозьке. Серед воїнів були й такі 
козаки, що разом із списом або шаблею 
носили кобзу, не розлучаючись із нею ні 
в курені, ні в походах.  

 
Музичне життя Війська Запоріозько-

го вимагало від митців, що входили до 
його складу й утворювали славнозвісну 
полкову музику, досконаліших і зручні-
ших від гуслів і лютні інструментів. Ду-
мається, що козацькі співаки, створюю-
чи новий потрібний їм інструмент, взяли 
від лютні загальну будову (кузов із гри-
фом) і розташували на грифі баси. На 
кузов же перенесли струни гуслів і на-
звали їх приструнками.  

Отже, кобза або бандура, об’єднали 
в собі елементи східної лютні та 
слов’янських гуслів.  

Виникає питання: чому цей новий 
інструмент назвали кобзою, а пізніше 
бандурою? Поки що існує єдина 
відповідь: у старослов’янських народів 
— предків руських, болгарів, чехів, 
словаків, поляків, а також у сусідніх із 
ними половців, татар, турків, угорців, 
румун ів ,  литовц і в  та  і нших 
неслов’янських народів різнотипні 
струнні музичні інструменти носили 
загальну назву «кобза». Очевидно, й 
козаки за традицією назвали створений 
ними новий інструмент кобзою. 

У кінці XVI і на початку XVII ст., коли 
кобза вже була повсюдно освоєна наро-
дом України, коли було усвідомлено, що 
цей оригінальний інструмент є витвором 
українського народу, його почали 
виділяти з загальної маси існуючих 
струнних музичних інструментів. У 
зв’язку з цим кобзарі-виконавці почали 
шукати для нього іншу назву.  

Зрозуміло, що в першу чергу зверну-
ли увагу на назви існуючих однотипних 
інструментів інших народів. У цей час в 

Англії побутував схожий з кобзою 
інструмент бандура. Під цією ж назвою 
існував інструмент в Іспанії, Італії, але 
він мав дещо іншу форму, яка скоріше 
нагадувала гітару (з плоским кузовом). 
А от у Франції, Німеччині, Польщі та 
інших країнах бандура була схожа на 
лютню, тобто більш наближена до фор-
ми української кобзи.  

Кобза не лише схожа на лютню, але 
й побудована на її основі. Отож між 
кобзою і бандурою у структурі великої 
різниці не було. Очевидно, бандура 
була більш досконалим інструментом і 
побутувала під цією назвою серед 
міського населення. Так поступово 
український народний інструмент кобзу 
почали називати ще бандурою. Цю 
подвійну назву він носить і зараз,  
термін «бандура» став більш пошире-
ний. 

Якою ж була бандура в ті далекі 
часи, коли вона носила ще назву 
«кобза»?  Від подібних їй інструментів 
кобза відрізнялась тим, що мала 
розташовані на кузові приструнки. Цю 
найхарактернішу  деталь  кобзи 
відзначив у своїй праці дослідник 
Фамінцин: «В Західній Європі ми при-
струнків зовсім не помічаємо на лютні 
або бандуровидних інструментах, що 
переконує нас в справедливості припи-
сування винаходу їх українцям». 

Отже, якщо йдеться про українську 
кобзу найдавніших часів, то обов’язково 
слід мати на увазі інструмент із при-
струнками, інструмент більш доскона-
лий, ніж гуслі. Тільки така кобза могла 
витіснити з ужитку на території України 
стародавні слов’янські гуслі, власне, 
замінити їх. Цей інструмент став 
необхідністю  музичного  життя 
українського народу. 

Пархоменко Анастасія, 6 клас  
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ВЧИТЕЛЬСЬКА ПОРАДА 

Нині дуже часто дискутується 
проблема здорового суспільства. А 
воно, безперечно, неможливе без 
здорової, сильної, неординарної осо-
бистості, справжнього інтелігента – 
розумом розвиненої людини, підго-
товленої до сприймання та розуміння 
всіх поставлених життям питань. 

Формування особистості – ціліс-
ний, поступальний процес, який ви-
ражається в залученні її до соціаль-
ного досвіду, у засвоєнні нею вже 
існуючих у суспільстві форм і видів 
діяльності. Розвинена і сформована 
особистість – це активний творець 
свого життя.  

Однією з найнеобхідніших умов 
виховання людини відкритого суспі-
льства є розвиток її унікальності та 
індивідуальності. 

Реалізація цього неможлива без 
правильної мотивації навчання та 
розвитку інтересу до того чи іншого 
предмета. 

Значний інтерес до вивчення ма-
тематики дає деякий додатковий, не 
викладений у стабільних підручни-
ках матеріал, який  

Ніколи математика не була ще 
такою неосяжною і такою потрібною 
людям наукою як сьогодні. А якою 
вона буде завтра? Можна  сказати, 
що  вона стане ще могутнішою, ще 
більш потрібною людям, ніж сьогод-
ні. 

У п’ятому класі починається 
вивчення математики з теми 
“Натуральні числа і дії над ни-
ми”. Початкові знання з цієї теми 
люди мали вже кілька тисячоліть 
тому. Потреба в них виникла з 
практичної діяльності людини: 
треба  було лічити предмети, ви-
конувати найпростіші вимірю-
вання. 

Слід зауважити, що в старода-
вній Греції вважали, що числа 
створили боги, а тому вони ма-
ють  магічну силу. Церковники 
пізніших часів всіляко підтриму-
вали таку думку, надаючи числам 
містичного характеру. З давніх 
часів і по сьогодні вважали, що 
13 – нещасливе число. Згодом 
його вважали чортовою дюжи-
ною. 

Віра в те, що з числом 13 по-

в’язані неприємності, життєві негара-
зди поширена в багатьох країнах. 

Наприклад, у 1930 році в Лондоні 
кілька тисяч чоловік підписали пети-
цію з вимогою зняти з будинків усі 
тринадцяті номери. Французький 
журнал “Я’Експрес” розповідає, що 
деякі високопоставлені державні 
чиновники США та інших країн ні-
коли не входять до кімнати з номе-
ром 13. 

Число 12 у стародавньому Вави-
лоні вважалося “священним”, тому 
що це число має багато дільників (2; 
3, 4, 6, 1 і 12), ним зручно користува-
тись при вимірюванні. Звідси й поділ 
року на 12 місяців, доби – на 24 го-
дини (двічі по 12), години – на 60 
хвилин (п’ять раз по 12) і т.п. 

Чисел існує безліч. Яке б велике 
число ми не назвали, додавши до 
нього лише одиницю, і матимемо, ще 
більше число. Космонавт-2 Г.С. Ти-
тов, зробивши 17 обертів навколо 
Землі, пролетів відстань майже в 1 
млн. км, що значно перевищує дов-
жину шляху від Землі до Місяця і 
назад. Але мільйон можна назвати 
карликом порівняно з таким число-
вим велетнем, як мільярд. Якщо по-
чати лічити підряд до мільярда – 10-
річним хлопчиком, працюючи по 9 
годин на добу, то закінчиш лічбу 
глибоким старцем. А те, що організм 

людини дорослої складається приб-
лизно з 20 тисяч мільярдів клітин, 
навіть важко собі уявити. 

Хвилина – це зовсім малий промі-
жок часу, а мільярд хвилин – це 
більш як 19 століть. 

Секунда порівняно з годиною нам 
здається миттю. А мільярд секунд – 
це близько 32 років. 

Цікава вправа 
Скільки потрібно часу, щоб прочи-

тати книжки, які разом становлять 1 
млн. сторінок, якщо на читання кож-
ної сторінки витрачати 6 хв.? 

Легко підрахувати, що коли читати 
щодня по 8 годин і відпочивати тільки 
в неділю, то, щоб прочитати 1000000 
сторінок, потрібно 40 років. 

Арифметичні дії 
Потреба в запровадженні спеціаль-

них знаків для виконання дій додаван-
ня й відніманні виникла дуже давно. 
Стародавні єгиптяни як знак додаван-
ня застосовували малюнок двох ніг, 
що рухалися вперед, а як знак відні-
мання - малюнок двох ніг, що рухали-
ся назад. 

Сучасні знаки «+» та «-» здобули 
загальне визнання на початку ХVІІ 
століття. Крапку, як знак множення і 
двокрапку, як знак ділення запропону-
вав німецький математики Г.Лейбніц 
у ХVІІ ст. 

ПРОДОВЖЕННЯ>> 
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ВЧИТЕЛЬСЬКА ПОРАДА 
ПРОДОВЖЕННЯ>> 

Раціональні числа 
Коли буде введено правила дій із 

раціональними числами, корисно 
навести учням цікаві міркування, 
якими керувалися арабські вчені, 
роблячи свої висновки: «плюс на 
плюс - дає плюс» – «друг мого друга 
- мій друг», «мінус на мінус - дає 
плюс» – «ворог мого ворога – мій 
ворог», «мінус на плюс дає мінус» – 
«ворог мого друга – мій ворог», 
«плюс на мінус - дає мінус», - «друг 
мого ворогам - мій ворог». 

Слово раціональний походить від 
латинського ratio – розум, відношен-
ня – буквально розумний, пов’язаний 
із відношенням. 

Знак абсолютної величини моду-
ля ІІ ввів у середині ХІХ ст. німець-
кий математик Вейєрштрасс. 

Від’ємні числа важко проникали 
в математику. Німецький математи-
ки М. Штіфель називав від’ємні чис-
ла “абсурдними”, бо все в них навпа-
ки: додавання їх зменшує суму, а 
віднімання збільшує. 

Наука геометрія має стародавню 
історію й виникла на основі потреб 
практики: вимірювання відстаней, 
знаходження площ земельних діля-
нок, місткості посудин, об’ємів різ-
них предметів, споруд тощо. 

Документи, які збереглися з ста-
родавніх часів, свідчать, що геомет-
рія зародилася ще в стародавньому 
Єгипті понад 4000 років тому. Насе-
лення стародавнього Єгипту в основ-
ному займалось землеробством, але 
родючої землі було дуже мало – тіль-
ки в долині річки Нілу, а далі йшли 
безкраї пустелі. Ця вузька смуга зем-
лі вздовж  Нілу і становила по суті 
територію стародавнього Єгипту. 
Розливи річки  завдавали єгиптянам 
багато роботи. 

Для поновлення меж ділянок і 
визначення нових виконували вимі-
рювальні роботи, будувати на місце-
вості лінії, кути, фігури.  Це потребу-
вало вміння  обчислювати площі. 

У стародавньому Вавилоні так 
само доводилося відновлювати межі 
ділянок після розливу двічі на рік 
річок Тигр і Євфрат. 

Відомості в геометрії потрібні 
були не лише для вимірювання зем-
лі, а й для потреб архітектури. Будів-
ництво стародавніх споруд, зокрема 
єгипетських пірамід, потребувало 
досить глибоких знань із геометрії. 

Уміння обчислювати площі, об’є-
ми, розв’язувати інші математичні 
задачі потрібні були для будівництва 
жител, виготовлення знарядь праці, 
меблів, посуду.  

Як свідчать документи, що дійш-
ли до нас вже за 2000 років до н.е., 
люди вміли визначати площі трикут-
ників, прямокутників, трапецій, до-
сить точно визначати площу круга. У 
процесі трудової діяльності людини 
нагромаджувались геометричні знан-
ня, які стали основою для створення 
геометрії як науки. 

Стародавні греки, які вели з єгип-
тянами жваву торгівлю, запозичили в 
них набуті знання з геометрії, допов-
нили їх, звели в систему й обґрунту-
вали.  

Першими грецькими математика-
ми, про творчість яких до нас дійшли 
відомості, були Фалес Мілетський, 
Піфагор і його учні.  

Дуже багато для створення геоме-
трії як науки зробив грецький мате-
матик Євклід, який жив у 3 столітті 
до н.е. Він звів набуті на той час гео-
метричні знання в структурну систе-
му й виклав їх у тринадцяти книгах, 
які назвав “Начала”. За зразком 
“Начал” Евкліда складено шкільні 
підручники з геометрії. 

Коло 
Це одна з най-
важливіших 
геометричних 
фігур, найпрос-
тіша з кривих 
ліній. Колову 
форму люди з 
давніх-давен 
спостерігали в 
природі: форму 
кола має обрис 
Сонця, повного 

Місяця, коли у спокійну воду кинути 
камінь, то хвилі, поширюючись від 
точки падіння, набувають форми кіл, 
колову форму має перпендикулярний 
переріз стовбура дерева. Стародавні 
люди намагалися надавати посуди-
нам, житлам форми, в основі якої 
лежав круг. 

Цікаво, що людина з зав’язаними 
очима не може йти по прямій лінії. 
Вона обов’язково зіб’ється з прямого 
шляху на коловий. Є багато прикла-
дів, коли люди, які заблукали, повер-
талися у вихідне місце. Те саме спо-
стерігається й у тварин. Собака з 
зав’язаними очима плаває по колу. 

Зацькований звір, що втратив від 
страху свідомість, рятуючись від 
переслідування, також біжить по 
колу. Цікаво, що, як свідчать зооло-
ги, пуголовки, медузи, краби взагалі 
рухаються по колах. 

Багато предметів, які нас оточу-
ють, мають відомі нам геометричні 
форми. Стіни, стеля, підлога – пло-
щини. Перетинаються вони по пря-
мих. Форму паралелепіпеда має бага-
то меблів, таку саму форму мають 
будинки. У шафі для посуду знахо-
димо склянку у формі прямої много-
кутної призми, чашку у формі цилін-
дра. 

Різні геометричні форми створено 
не тільки людиною, а й самою при-
родою: кристали мають форму мно-
гогранників; форму, близьку до ку-
льової, мають планети. У пам’ятках 
стародавньої архітектури Вавілону, 
Єгипту знаходимо  геометричні фігу-
ри: куб, призма. Цілком зрозуміло, 
що стародавні будівельники повинні 
були знати найпростіші властивості 
цих тіл, вміти знаходити їх об’єми. 

У стародавньому Єгипті було 
споруджено славнозвісні єгипетські 
піраміди. Тіла пірамідальної форми 
досить поширені, зокрема в архітек-
турі.  

Не можна не згадати також про 
найдивніші споруди – так звані єги-
петські піраміди. 

Це гробниці фараонів 
(єгипетських царів). Найбільші дві 
єгипетські піраміди – це піраміда 
Хеопса, що має висоту 146 м. (вона 
вища  від  сорокаповерхового будин-
ку), а периметр основи – близько 1 
км, і піраміда Хефрена (сина Хеоп-
са), висота якої становить 143 м. Їх 
було споруджено в третьому тисячо-
літті до н.е.  

Грані пірамід дуже точно орієнто-
вані по сторонах світу. Цікаво, що 
висота піраміди Хеопса, яку будува-
ли 30 років, становить 0,000000001 
частини відстані від Землі до Місяця. 
Вона має ще ряд цікавих особливос-
тей. 

Наприклад, якщо довжину обводу 
основи піраміди поділити на її под-
воєну висоту, то вийде 3,14159 – чис-
ло П з великою точністю. 

 
 

Юрко Ольга Михайлівна,  
 учитель математики 



 

 

 
На осінніх канікулах учні нашого класу виріши-
ли відпочити на Кримському півострові. Крим - 
дивовижне місце. Здавна півострів притягував 
своїм географічним положенням, м'яким кліма-
том, незвичайно красивою природою, давньою 
історією. Славу Криму кували знамениті  пол-
ководці, художники і поети:  Олександр III та 
Микола II, Олександр Пушкін і Олександр 
Грибоєдов, Микола Гоголь, Антон Чехов, Іван 
Айвазовський, Максиміліан Волошин і багато-
багато інших. Перше місто, яке нас зустріло на 
Кримській землі – Сімферополь. Звідси ми 
поїхали тролейбусом до Ялти. Дорога тривала 
дві години. Ялта – це чудове місце на 
узбережжі Чорного моря. Вранці та ввечері ми 
гуляли пляжем, збирали морські камінці та 
слухали плескіт хвиль.  Одного дня ми 
відвідали Нікітський ботанічний сад. Нині жива 
колекція саду налічує 30 тис. видів, гібридів і 
сортів рослин практично всіх країн світу. У 
Нижньому парку саду росте «залізне дерево». 
Дерево досягає 6 м висоти, має крону з широ-
коовального листя, яке восени приймає роже-
во-оранжеве забарвлення. Вздовж алей саду 
насаджені рослини, завезені зі всіх континентів 
Землі: бамбук з Північного Китаю, вічнозеле-
ний дуб кам'яний, могутні дерева ялиці, плата-
на, секвої.  Тут ми блукали в зеленому лабіри-
нті, створеному з кущів. Було дуже весело 
шукати один одного, а разом – вихід з лабірин-
ту. У саду я побачила велику кількість кактусів 
різного розміру: від «карлика», зростом не 
більше одного сантиметра, до «гігантів», зріст 
яких сягав двох метрів. Але найбільше мені 
сподобались «Сад орхідей» та «Країна мете-
ликів». Нас зустріли сотні різнобарвних яскра-
вих квіток орхідей та жива черепаха, яка тут 
мешкає. Ми дуже здивувалися, коли деякі з 
квіток ожили та знялися в небо! Виявилося, що 
ці «живі квіти», насправді є різнокольоровими 
метеликами.  Я була вражена! Наступного дня 
ми вирушили до Балаклавської бухти. Балак-
лавська бухта - восьме диво світу. У всякому 
разі, у цьому переконані місцеві жителі, які 
вважають її найкрасивішою бухтою планети. 
Це дійсно один із наймальовничих куточків 
Землі. Бухта вигнута, мальовнича, прихована 
горами, непомітна з боку моря. Постійний 
спокій води в бухті, як би не лютувала стихія у 
відкритому морі, пов'язаний із унікальною при-
родною формою Балаклавської бухти - у 
вигляді англійської букви S. При цьому бухта 
досить глибока, щоб тут, впритул до берега, 
розміщувалися великі військові кораблі. Ми 
відвідали музей підводних човнів, де побачили 
їх макети та відчули себе в якості підводників. 
Це було дуже цікаво!Потім ми відвідали руїни 
Херсонесу. Таврійський Херсонес або просто 
Херсонес (грец.. Херсонесос - «півострів»; в 
візантійський час - Херсон) - місто, засноване 
стародавніми греками на Гераклейському 
півострові на південно-західному узбережжі 
Криму. Тут ми побачили  міцні кріпосні стіни і 

вежі, міські ворота, вулиці й квартали з двора-
ми, криницями, житловими й громадськими 
будівлями, залишки театру античного часу. В 
якусь мить я навіть втратила відчуття реально-
го часу та відчула себе  мешканкою Херсонесу!
Одним із найцікавіших місць у Ялті є зоопарк 
та «Галявина казок». У зоопарку живе багато 
тварин із різних куточків світу. Ми побачили 
гепардів та леопарда, суматранського та білих 
тигрів, шимпанзе, гімалайського ведмедя, 
жирафа, верблюдів, левів, косуль, крокодилів, 
білок, бабаків, фазанів,  рожевих пеліканів, 
чорних лебедів, соколів та яструбів, яскравих 
папуг. Мені навіть вдалося «погодувати» роже-
вого пелікана, який спробував на смак мою 
сумочку. Крім того, ми змогли відчути себе 
маленькими кенгурятами, які відпочивають у 
затишній матусиній сумочці. Поруч із зоопар-
ком розташована «Галявина  казок» - це єди-
ний в Україні музей казки під відкритим небом. 
Тут живуть герої  мультфільмів, билин та вір-
шів, давньогрецьких міфів та легенд Криму.  
Серед негустого лісу розміщені «Гялявина 
російських та українських казок», «Галявина 
зарубіжних казок», «Пушкінська галявина». 
Найбільше мені сподобалася казкова компози-
ція «Королівство кривих дзеркал». Там  я поз-
найомилася та потоваришувала зі своїм відо-
браженням – дівчинкою на ім’я Ятсан. 
Відпочиваючи в Криму, ми не могли не відві-
дати Воронцовський палац в Алупці. Тут ми 
дізналися багато цікавого. Будувався цей чудо-
вий палац протягом 20 років (1828 - 1848) з 
місцевого каменю діабазу, що вирізнявся особ-
ливою міцністю,  кріпаками графа  М. С. Ворон-
цова – спадковими володимирськими камено-
тесами. Багате оздоблення інтер’єрів викону-
валася талановитими народними майстрами 
по каменю і дереву, ліпниками, вишивальниця-
ми. 
Колекція палацу почала формуватися при 
перших власниках палацу - Воронцових. На 
даний час колекція музею складає більш ніж 11 
тис. експонатів. Найбільшу цінність мають 
гарнітури меблів, виготовлені російськими 
кріпаками і англійськими майстрами, вироби з 
порцеляни вітчизняного виробництва, годинни-
ки, канделябри, декоративні вази відомого 
французького майстра Томира і російських 
фірм. Найбільше мені запам’яталися своїм 
оригінальним  оздобленням  світла і святкова  
блакитна вітальня, де стіни і стеля вкриті 
ліпниною у вигляді листя і квітів, затишний 
китайський кабінет, стіни якого прикрашені 
розкішною різьбою по дереву і рисовою солом-
кою, вишитою шовком і бісером. 
Того ж дня ми вирушили на гору Ай-Петрі, яка 
є одним із символів Криму. Її висота 1234 м. По 
дорозі на гору ми відпочили у Сріблястій аль-
танці. З вершини гори  ми побачили красу 
вечірньої Ялти. Піднявшись на саму верхівку, 
ми опинилися вище хмаринок, які були у нас 
під ногами. Це незабутнє відчуття! Здається, 
що ти потрапив у казку!  
Наш відпочинок у Криму був активним, наси-
ченим новими враженнями та незабутній! 

Стрілець Анастасія, 6 клас 
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ЗООМАНІЯ 
 

 
Я завжди хотіла мати хатню 

тваринку. І ось одного осіннього дня 

мені подарували маленьку кицю з зе-
леними оченятами,  маленькими роже-
вими вушками, рожевим носиком, чор-
но-білою мордочкою, трьома чорнень-
кими плямками на спині, біленькими 
лапками та чорним хвостиком із білою 
плямою на кінці. Я вирішила, що назву 
її Анфісою. 

Спочатку кицюня всього жа-
халась, але потім стала відчувати себе 
господинею вдома. Анфіса полюбляє 
гратися зі своєю улюбленою іграшкою 
– ведмедиком, якого я їй подарувала 
на День народження. 

 Кицюня дуже любить відпо-

чивати на моєму ліжку разом зі мною. 
Якщо вже 10  година вечора, а я ще не 
лягла, Анфіса прибігає до мене і 
«кличе» відпочивати. 

Коли Анфіса підросла, її заці-
кавили деякі предмети: комп’ютер, 
телевізор, та  плеєр. 

Одного дня, коли я ввімкнула 
комп’ютер, прийшла Анфіса і почала 
ходити по клавіатурі. Ця справа їй ду-
же сподобалася. З того часу, тільки  я 
відкриваю комп’ютер, Анфіса одразу 
прибігає і щось «друкує».   

Одного разу, коли я ввімкнула 
телевізор, прибігла кицюня, залізла на 
нього і почала за мною спостерігати. 

Коли я вмикаю  плеєр, прихо-
дить Анфіса і починає «підспівувати» 
та натискати кнопки. Ось така сучасна 

моя кішка. А ще вона дуже любить 
«пхати» усюди свого носика. 

Моя кицюня дуже спортивна. 
Вона полюбляє «займатися» спортом 
на моїй «шведській стінці». Нещодав-
но вона забажала туди залізти, і я їй 
допомогла. Коли Анфіса там опинила-
ся, то ходила кругами, а потім гралася 
зі своїм ведмедиком. 

Ось така моя кицюня Анфіса! 
 
   Стрілець Анастасія, 6 клас  

Складові здорового способу життя  
містять різноманітні елементи, що стосу-
ються усіх сфер здоров`я - фізичної, психіч-
ної, соціальної і духовної. Одна з найваж-
ливіших – це харчування. Правильне хар-
чування відіграє дуже важливу роль у житті 
кожної людини. Воно допомагає нам збере-
гти своє здоров’я в сучасних реаліях. Але 
як же налаштувати себе на правильне хар-
чування?  

Якщо ми будемо їсти все, що доведеть-
ся і не дотримуватися здорового способу 
життя, то швидке забруднення організму не 
за горами. Але варто зробити тільки перші 
кроки на шляху до очищення організму, і ви 
відразу побачите, як тіло вчиться самостій-
но розпізнавати їжу, яка необхідна і най-
більш сприятлива для нього. 

У здоровому харчуванні існують деякі 
загальні правила, які зараз розглянемо: 

1. Потрібно їсти якнайбільше натураль-
них продуктів.  

2. Їжте свіжі продукти. Якщо якийсь 
продукт викликає підозру стосовно якості, 
то ні на хвильку не вагайтеся, відразу вики-
ньте його, а не ставте на стіл. 

3. Осмислюйте вплив спожитої їжі на 
свій організм. З часом це дозволить вам 
самостійно визначати властивості тієї чи 
іншої їжі. 

4. Переїдання шкідливе. Майте на ува-
зі: організм сприймає тільки те, що здатен 
перетравити. Вся інші їжа забруднює і пе-
ревантажує його. 

5. Пийте свіжі соки із різних овочів, фру-
ктів та відвари з трав. 

6. Їсти потрібно не поспішаючи, ретель-
но пережовуючи. Справа в тому, що голов-
ний мозок не може миттєво подати сигнал 
про те, що організм достатньо наситився. 

Найкраще буде, якщо ви складете осо-
бистий раціон харчування. Щоб правильно 
вибрати всі продукти, варто прислухатися 
до свого організму. Коли навчитеся розумі-
ти його сигнали, які подаються при поїданні 
тої чи іншої їжі, то без особливих зусиль 
зможете визначати найбільш підходящу 
для себе їжу. 

 Клименко Катерина, 8 клас 

ПОРАДИ ГІМНАЗИСТІВ 
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Згадайте та впишіть прізвища відомих українських 
письменників – авторів поданих нижче творів. 
 «Всякому городу нрав і права» (Сковорода) 
 «Вершники» (Яновський) 
 «Пісня про рушник» (Малишко) 
 «Камінний хрест» (Стефаник) 
 «Мисливські усмішки» (Вишня) 
 «Так ніхто не кохав» (Сосюра) 
 «Я (Романтика)» (Хвильовий) 
 Роман «Марія» (Самчук) 
 «Три зозулі з поклоном» (Тютюнник) 

10. «Слово про рідну матір» (Рильський)  

Бірюк Костянтин, 11 клас 

ЛІТЕРАТУРНИЙ ДЕСЕРТ 
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1. «Королева української поезії ХХ ст.» 
2. Кому у новорічній баладі «Крила» Івана Драча 
Новий рік подарував крила? 
3. Валерій Шевчук у 1990 р. написав твір – 
«Дзигар….» 
4. У Івана Драча є твір – «Балада про …..» 
5. Славетний український новеліст ХХ ст., предста-
вник поетів – шістдесятників. 
6. Людина, об’єктом дослідження якої є етнографія. 
7. Твір Ліни Костенко «Недумано-…..» 
 8. За сценарієм І. Драча знято фільм «….хрест» 

9. Твір Григорія 
Тютюнника – «…. 
Катрю» 
 
 

Бірюк Костянтин, 

11 клас 


