
 

 

 

ТЕМА НОМЕРА: ДЕКАДА ІНОЗЕМНИХ МОВ!  

ЛЮТИЙ 2012 №6/(56) 

 
 

♦   Декада іноземних 
мов  в 

“Ерудиті” ( фото 
звіт та стаття) 

♦ Ерудований гімна-
зист:  Мій кумир -
Ольга Фреймут! 

♦ Моє захоплення—
бальні танці; 

♦ Танок - вид мисте-
цтва! 

♦ Цікаві речі: помил-
ки, що стали сві-
товими відкрит-
тями! 

♦ Доторкнись до 
історії: Бехістун-
ський напис. Хит-
рість царя Дарія. 

♦ Доторкнись до 
істроії:  висячі са-
ди Семіраміди 

♦ Зооманія : німець-
ка вівчарка; 

♦ Мій  домашн ій    
улюбленець Кузя; 

♦ Л і т е р ат у р н и й 
десерт. Погодні 
прикмети. 

Дитяча служба новин  гімназії «Ерудит» міста Києва 
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ГІМНАЗІЙНЕ  СЬОГОДЕННЯ 

  
Відомий вислів говорить: 

«Скільки мов ти знаєш, 
стільки разів ти людина». Що-
правда, якщо раніше вивчення 
іноземних мов було, скоріше, 
захопленням, то в наш час 
знання  іноземної  мови 
відкриває перед молодою лю-
диною до-
сить широкі 
перспекти-
ви, а іноді є 
п р о с т о 
необхідним 
д л я 
о с в о є н н я 
тієї чи іншої 
професії. У 
сучасному 
житті ці 
знання доз-
в о л я ю т ь 
людині по-
ч у в а т и с я 
б і л ь ш 
успішною. 

 Од н і єю 
зі сходинок 
до  успіху  є  вивчення 
іноземних мов у школі . Пев-
ним підсумком співпраці 
вчителів та учнів, а також  яс-
к р а в и м  п р о д о в ж е н н я 
новорічних та різдвяних свят 
стало проведення в гімназії 
Декади  іноземних  мов . 
Учител і  та  г імназисти 
організували та цікаво прове-
ли заплановані заходи... 

  Традиційно напередодні 
Декади зала була оформлена 
тематичними стіннівками. 
Цього року вони  присвячені 
проведенню в Україні Євро- 

2012. Тема виявилася цікавою 
як для учнів 5-6 класів, так і 
для старшокласників.  

 Розпочали декаду лінійки 
англійською, німецькою та 
французькою мовами, учасни-
ки, яких виявили не лише хо-
рошу дикцію, а й кмітливість, 
почуття гумору та неабияку 

акторську майстерність. Го-
туючись ,  учні вивчили бага-
то цікавих матеріалів про 
географію, населення та куль-
туру англомовних  країн, по-
глибили свої знання з теми 
“Спорт” . 

 Цікавим було проведення 
л і н г в і с т и ч н и х 
марафонів.  Учням 5-6 класів 
цей вид діяльності сподобався 
найбільш. 

 Проведення брейн-рингу в 
9-х классах не лише дало змо-
гу учням випробувати свої 
знання на практиці, а й вико-

нати  роль журі, намагаючись 
об’єктивно оцінити мовну 
вправність та артистизм своїх 
однокласників. Усі учасники 
брейн-рингу отримали високі 
оцінки та хороший настрій. 

 Найбільше ж хочеться від-
мітити проведення гала-
концерту. Цього року, на ра-

дість гімназистам, 
їх було аж два – 
для учнів 5-8 та 9-
11 класів! Креатив-
ні та невгамовні 
гімназисти прояви-
ли себе в різних 
жанрах. Прозвуча-
ли вірші та пісні 
а н г л і й с ь -
кою,німецькою та 
французькою мова-
ми, на професійно-
му акторському рі-
вні учнями 10-11 
класів були викона-
ні уривки з відомих 
творів англійської 
та американської 
літератури, учнями 

6-8 класів були інсценізовані 
казки  “Троє  поросят” , 
“Рукавичка”,” Попелюш-
ка”,”Жар-птиця” та інші. Яск-
раві костюми, цікаві декорації 
та нова інтерпретація відомих 
творів створили чарівну атмо-
сферу та залишили яскравий 
слід у серцях учасників та 
глядачів цього дійства! 

 
Заболотня  

Оксана Олександрівна,  
учитель іноземної мови 
гімназії  “Ерудит” 
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Напевно, кожен має свого 
кумира. Особисто для мене 
це Ольга Фреймут, ведуча 
програми «Ревізор» ( я не 
пропускаю жодного випуску 
цієї програми). На мою дум-
ку,Оля дуже витончена, тен-
дітна і в той же час дуже 
смілива. Мені подобається її 
українська мова -  «Для мене 
і моїх колег наша україномо-
вність — предмет гордос-
ті» (О.Ф.). Я мала велику 
мрію – зустрітися з нею. Та 
вірила, що це станеться. Але, 
коли я зайшла на сайт 
«Нового каналу», я була в 
захваті, адже дізналася, що 
буде фан – зустріч із Ольгою 
Фреймут. Я вирішила, що 

обов’язково піду. І так, я ту-
ди пішла! У мене залишило-
ся море емоцій, автограф 
Ольги Фреймут і Ганни Жи-
жи (шеф – редактора програ-
ми), диск із найкращими 
епізодами програми 
«Ревізор». Я на власні очі 
побачила всю команду про-
грами, секрети. Мені дуже 
сподобалось, адже я дізнала-
ся, як знімають програму. 
Також проводилися конкур-
си, можна було запитати про 
щось свого кумира. Я не за-
буду цей день.  Вдячна всім 
організаторам!  

"Ревізор"  розповість всю 
правду про те, як працює 
український сервіс. І про те, 
чому у нас не так добре, не 
так чисто, не так ввічливо і 
не так смачно. 

 
Довідка: 
О́льга Миха́йлівна 

Фре́ймут (справжнє прі-
звище: Коник; 25 лютого 
1982, року Новий Розділ, 
Львівська область) — 
українська телеведуча, жу-

рналістка та 
модель. Екс-
ведуча про-
грами 
«Підйом» на 
Новому каналі 
(разом із Оле-
ксандром Пе-
даном та Сер-
гієм Приту-
лою). Нині ве-

де проект «Ревізор», а та-
кож разом із Дмитром Ко-

ляденком — «Шоуманію». 
  БатькоОльги  — футбо-

ліст, мати — майстер спор-
ту з плавання. У ранньому 
дитинстві любила відвіду-
вати матчі за участі бать-
ка. 
Ступінь магістра міжна-

родної журналістики отри-
мала у Львівському націо-
нальному    університеті 
ім. Івана Франка . Навча-
ючися в університеті Лон-
дона (англ. City University 
London),  отримала диплом 
magna cum laude. 

              
Юлія Комісарчук ,  
учениця 6 класу 
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Бальні танці 
Бальні танці — різновид парних 

танц і в ,  упорядкованих  та 
кодифікованих для спортивних зма-
гань. Спортивні танці визнаються 
Міжнародним  ол імп і й с ь ким 
комітетом у якості кандидата в 
олімпійські види спорту. Поряд із 
спортивним аспектом бальні танці 
мають також соціальне значення, 
оскільки їх танцюють у всьому світі 
для розваги й задоволення і широко 
використовують в сценічному 
мистецтві: в театрі, кіно, на 
телебаченні. 

У широкому розумінні бальним 
танцем можна назвати будь-який 
розважальний танець, який можна 
танцювати на балах, у танцюваль-
них залах чи салонах. Однак, із 
організацією мережі танцювальних 
змагань, цей термін набув вужчого, 
специфічного значення. У вужчому 
значенні до бальних танців 
в і д н о с я т ь  т а н ц і ,  в и з н а н і 
міжнародними танцювальними 
організаціями або місцевими 
організаціями в окремих країнах.    

    Міжнародні змагання з баль-
них танців поділяються на дві про-
грами: стандартну й латиноамери-
канську, до кожної з яких входять по 
п'ять танців: вальс, фокстрот, 
квікстеп та танго; до стандартної 
програми - самба, румба, ча-ча-ча, 
па с одобль  т а  джайв  до 
латиноамериканської програми . 

 Термін бальні танці походить від 
слова бал, яке у свою чергу похо-

дить від латинського ballare, що 
означає танцювати. Бальні танці 
зародилися як танці для заможних, 
тоді як нижчі класи танцювали 
народні танці. Водночас, походжен-
ня багатьох бальних танців похо-
дять від народних. У різні часи на 
балах танцювали різні танці, чимало 
з яких у наш час відносять до 
історичних:  кадриль, полонез, па-де
-гра, мазурку тощо. 

У другій половині XVII століття 
французький король Людовик XIV 
заснував Королівську академію му-
зики та танцю, яка встановила пра-
вила виконання кожного з танців і 
визначила п'ять позицій ніг у балеті. 
Балет виокремився в окремий жанр 
і перейшов із бальних зал на сцену 
тоді, коли з'явилися професійні 
танцівники. 

Вальс з'явився в Австрії 
наприкінці XVIII століття, а в 1812 
прийшов у Англію. Спочатку вальс 
зустрівся з опозицією, оскільки за-
крита позиція, у якій партнери тісно 
тримають один одного в обіймах, 
уважалася непристойною, однак, 
поступово ставлення до нього 
пом'якшилося. З 1840 на балах по-
чали танцювати польку, мазурку. 

Сучасні бальні танці з'явилися на 
початку XX століття, чому сприяло 
кілька одночасних процесів. Пер-
шим із них був відхід від принципу 
танцювального ряду - пари стали 
танцювати незалежно, другим - поя-
ва популярної музики—джазу. Нова 
музика вимагала нових танців - і їх 
стали швидко придумувати. Період 

між  1910 і  1930 роками 
характеризується вибухом кількох 
танцювальних бумів. Третій процес - 
свідомі зусилля обробки популярних 
танців таким чином, щоб вони могли 
стати доступнішими для широкої 
публіки в США та Європі. 
Танцівники-професіонали, такі як 
Вернон та Ірен Касл, Джозефін 
Бредл і ,  Віктор  Сильвестр , 
проаналізували, кодифікували низку 
стандартних танців, надрукувавши 
відповідні навчальні посібники. Для 
популярності танцю важливо було 
те, щоб їх могли легко виконувати 
при випадковій зустрічі будь-які 
партнери. Важливу роль відіграли 
професійні товариства на зразок 
Імперського товариства вчителів 
танців. 

Згодом, у тридцятих, на екранах 
кінотеатрів з'явилася зіркова пара 
Фреда Астера та Джинджер Род-
жерс, що мала надзвичайний вплив 
на всі види танців у США та в усьо-
му світі. Хоча обоє мали свої окремі 
кар'єри, їхні спільні танцювальні 
номери, включно з ролями пари 
Касл, здобули статус найвищих 
зразків. Часто Астер та Роджерс 
зображали на сцені звичайних 
танцюристів-любителів, хоча всі 
н о м е р и  б у л и  р е т е л ь н о 
хореографовані, здебільшого самим 
Астером. 

                 Фадійчук І., 5А клас 



 

 

Мої  захоплення  були 
різними,.Однак, найбільше  
мені сподобалася танцювати. 
Я розпочала відвідувати  гур-
ток ще в дитячому садочку. 
Відтоді минуло 5 років, і з кож-
ним роком я вивчала танці все 
більше і більше. Танок - вид 
мистецтва, де художній образ 
створюється за допомогою 
ритмічних пластичних рухів і 
зміни виразних положень 
людського тіла. Танок нероз-
ривно пов'язаний із музикою, 
емоційно-образний зміст якої 

знаходить своє втілення в йо-
го рухах, фігурах, композиції.  

  Є різні види танцю. Мені 
найбільш подобаються – 
бальні! Бальні танці - група 
різних парних танців.  

    Спор т и в н і  т а н ц і  - 
відносяться до групи парних 
танців. Пару складають кава-
лер і дама.  
Бальні танці ХХ століття 

с к л а л и с я  н а  о с н о в і 
європейського танцю, в який 
на рубежі XIX-XX століть 
вдихнула нове життя афри-
канська і латиноамериканська 
музична і танцювальна куль-
тура. Більшість сучасних 
бальних  танц ів  мають 
африканські «коріння», вже 
добре замасковані технічної 
обробкою  європейсько ї 
танцювальної школи. 
Зараз зі спортивних танців 

проводяться змагання. Сфор-
мувалося три програми: 
європейська, латиноамери-
канська і так звана «десятка», 
куди входять всі десять 
танців. 

Оскільки вико- нання 
бальних танців вимагає пев-
них навичок і тренованості, їх 
популярність в суспільстві 
знизилася з плином часу. Поя-
ва твісту в 1960 роках ознаме-
нувало кінець парних танців. 
Такі танці, як вальс, танго, 
фокстрот і т. д. фактично при-
пинили слугувати для масових 
розваг. В історії бального тан-
цю відкрилася нова сторінка. 
Історія сучасних бальних 

танців нетривала, трохи 
більше століття. Почавши роз-
виватися з європейської про-
грами, сьогодні бальні танці 
популярні у всьому світі.  

     Д л я  с т в о р е н н я 
рівноцінних умов на паркеті, в 
танцювальному спорті існує 
система класів, яка визначає 
рівень підготовки танцюристів 
і система вікових категорій, 
що розподіляє танцюристів по 
вікових групах. 
Турніри з бальних танців у 

даний час проводять дві 
міжнародн і  орган і зац і ї : 
професійна WD & DSC 
(Всесвітня рада з танців і тан-
цювального спорту) та ама-
торська WDSF (Всесвітня 
федерація танцювального 
спорту).  

     Танцюй, адже це так лег-
ко і приємно відчувати себе в 
невагомості, немов метелик, 
що легкими рухами перелітає 
від квітки до квітки. Тоді ти 
зумієш відчути і зрозуміти 
філософію танців, так як 
відучуваю її я! 

 
Варава Емілія, 

 5-А клас 
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Десятки речей, якими ми 
користуємося щодня, з’явилися 
завдяки простій випадковості. 
Найбільш відомим подібним 
відкриттям, безумовно, є відкриття 
Америки Христофором Колумбом, 
який насправді плив у бік Азії.  Як 
повідомляє  Washington ProFile, 
американська дослідниця Шарлотт 
Джонс  опублікувала книгу 
“Помилки, які запрацювали” , в 
якій зібрала безліч прикладів по-
милок, більшою чи меншою мірою 
вплинувших на життя людства. 

“Кока-Кола” 
 У 1886 році доктор і фармацевт 

Джон Пембертон намагався приго-
тувати мікстуру на основі витяжки 
з листів івденно-американської 
рослини кока й африканських 
горіхів кола, що володіють 
тонізуючими властивостями. Пем-
бертон спробував готову мікстуру 
і зрозумів, що вона має гарний 

смак. Пембер-
тон порахував, 
що цей сироп 
міг би допо-
могти людям, 
страждаючим 
від втоми, 
стресу й зуб-
ного бо-
лю.Фармацевт 

відніс сироп у найбільшу аптеку 
міста Атланти. У той же день були 
продані перші порції сиропу, по 
п’ять центів за склянку. Однак 
напій Coca-Cola з’явився в 
результаті недбалості. Випадково 
продавець, що розбавляв сироп, 
переплутав крани й налив газовану 
воду замість звичайної. Отримана 
суміш і стала “кока-колою”. Спо-
чатку цей напій не мав великого 
успіху. За перший рік виробництва 
газування Пембертон витратив $ 
79.96 на рекламу нового напою, 
але зміг продати Кока-коли тільки 
на $ 50. Нині кока-колу роблять і 
п’ють в 200 країнах світу. 

Печиво зі шматочками 
шоколаду 

 Один з найпопулярніших видів 
печива в США – печиво зі шматоч-
ками шоколаду. Воно було винай-

дено в 1930-і роки, коли господиня 
невеликого готелю Рут Вейкфілд  
вирішила спекти масляне печиво. 
Жінка розламала шоколадну плит-
ку і перемішала шматочки шокола-
ду з тістом, розраховуючи, що шо-
колад розтане і додасть тісту ко-
ричневий колір і шоколадний при-
смак. Однак Вейкфілд підвело не-
знання законів фізики, і з духовки 
вона дістала печиво зі шматочками 
шоколаду. 

Клейкі папірці для нота-
ток 

Клейкі папірці з’явилися в 
результаті невдалого експерименту 
по посиленню стійкості клею. У 
1968 році співробітник 
дослідницької лабораторії компанії 
«3M» намагався поліпшити якість 
клейкої стрічки (скотча). Він одер-
жав щільний клей, який не вбирав-
ся в склеювані поверхні і був абсо-
лютно даремний для виробництва 
скотча.Дослідник не знав, яким 
чином можна використати новий 
сорт клею. Чотири роки потому, 
його колега, який у вільний час 
співав у церковному хорі, був роз-
дратований тим, що закладки в 

книзі псалмів, увесь час випадали. 
Тоді ж він згадав про клей, який 
міг би закріплювати паперові за-
кладки, не пошкоджуючи сторінок 
книги. У 1980 році Post-it Notes 
були вперше випущені в продаж. 

Кардіостимулятор 
 Цей прилад, який зберігає жит-

тя мільйонам людей, що стражда-
ють захворюваннями серця, був 
винайдений випадково. У 1941 
році інженер Джон Хоппс на за-
мовлення військово-морського 
флоту проводив дослідження в 
області гіпотермії. Перед ним було 
поставлено завдання знайти спосіб 
максимально швидко обігріти лю-
дину яка, довгий час перебувала на 
морозі або в холодній воді. Хоппс 
намагався використати для 
розігріву високочастотне 
радіовипромінювання і випадково 
виявив, що серце, що перестало 

битися в результаті переохолод-
ження, може бути знову 
“запущено”, якщо його стимулю-
вати електричними імпульсами. У 
1950 році, на основі відкриття 
Хоппса, був створений перший 
кардіостимулятор. Він був великий 
і незручний, його застосування 
іноді приводило до появи опіків на 
тілі хворого. Лікар Уїлсон Грейт-
батч здійснив друге випадкове 
відкриття. Він працював над ство-
ренням пристрою, який повинен 
був записувати серцевий ритм. 
Одного разу він випадково вставив 
у пристрій невідповідний резистор 
і помітив, що в електричному 
ланцюзі виникли коливання, що 
нагадують ритм роботи людського 
серця. Через два роки Грейтбатч 
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створив перший вживлюючий 
кардіостимулятор, що подає 
штучні імпульси для стимуляції 

роботи серця. 

Антибіотики 
 У 1928 році вчений Олек-

сандр Флемінг помітив, що 
пліснявий грибок- пеніцилін 
заразив один з його зразків із 
хвороботворними бактеріями 
стафілокока, залишений біля 
відкритого вікна. Флемінг вив-
чив зразок під мікроскопом і 
побачив, що цвіль знищувала 
бактерії. Важливість відкриття 
Флемінга стала зрозумілою ли-
ше в 1940 році, коли в світі бу-
ло розпочато масові 
дослідження нового типу ліків-
антибіотиків.Нині антибіотики 
дуже широко застосовуються в 
медицині, вони складають до 
15% усіх проданих у світі ліків. 

Візок для супермаркету 
Торговець Сільван Голдман 

винайшов перший візок для 
покупок в 1936 році.Голдман 
був власником великого продо-
вольчого магазину в місті Окла-
хома-Сіті і помітив, що покупці 
відмовляються купувати деякі 
товари, тому що їх важко не-
сти.Відкриття було випадко-
вим: Голдман звернув увагу, як 
один покупець поставив важку 
сумку на іграшкову машину, 
яку його син котив на мотузоч-
ці. Торговець спершу прилаш-
тував до звичайного кошика 
невеликі коліщата, а потім за-
лучив на допомогу механіків і 
створив прототип сучасного 

візка. Масовий випуск цього 
пристрою був початий в 1947 
році. Винахід візка дозволило 
створити новий вид магазину – 
супермаркет. 

Мішок для сміття 
 Гаррі Василюк в 1950 році 

винайшов перший мішок для 
сміття. Василюк був 
винахідником і інженером і 
якось до нього звернувся 
муніципалітет міста, який по-
ставив завдання: зробити так, 
щоб побутові відходи не виси-
палися в процесі завантаження 
сміттєзбиральних машин. Васи-
люк довгий час роздумував над 
створенням подоби пилососа, 
але рішення прийшло раптово. 
Хтось із його знайомих або 
домашніх (версії розходяться) 
кинув фразу: “Мені потрібна 
сумка для сміття!”.Василюк 
зміркував, що для операцій зі 
сміттям варто використати 
одноразові мішки й запропону-

вав робити їх з поліетилену. 
Першим пластикові мішки для 
сміття став використовувати 
госпіталь міста Вінніпега. 

Перші мішки для сміття, 
призначені для приватних осіб, 
з’явилися в 1960-і роки. Нині 
однією з найважливіших про-
блем, які належить вирішувати 
людству, є утилізація сміття. 

Мікрохвильова піч 
 Відомий дослідник Персі 

Спенсер, який отримав більше 
120 патентів на винаходи, 
співробітник однієї з 
найбільших компаній світового 
військово-промислового ком-
плексу Raytheon, випадково 
став творцем мікрохвильової 
печі. У 1945 році, незадовго до 
кінця Другої Світової війни, він 
проводив дослідження, що ста-
вили своїм завданням 
поліпшити якість радарів. У 
момент досвіду Спенсер прой-
шов перед працюючим 
випромінювачем і виявив, що 
шоколадний батончик у його 
кишені розплавився. Після серії 
експериментів була створена 
перша мікрохвильова піч, яка 
важила близько 400 кг. Її пере-
дбачалося використовувати в 
ресторанах, літаках і кораблях – 
там, де потрібно було швидко 
розігрівати їжу. 

 
                    

Ольховик Дмитро, 7 клас  
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Бехістунський напис. 
521 рік до н. е., Іран 
Хитрість царя Дарія 

 Кожен учень, який прагне ро-
звивати свою ерудицію, неодно-
разово заглядає до енциклопедії. 

 Цього разу я дізналася про 
історію напису, пов'язаного з 
царем Дарієм. 
К о ж н и й  п р а в и т е л ь -

завойовник, досягши вершин 
слави, починає замислюватися 
про майбутнє. Зараз йому покір-
ні численні сусідні народи, прид-
ворні лестивці називають вели-
ким над великими, скульптори 
вирізають із каменю його могут-
ню фігуру (навіть якщо насправ-
ді вона квола й хирлява), проте 
невідворотно наближається сме-
ртна година, й що потім? Нехай 
не одразу, а через кілька століть, 
але все одно нащадки забудуть 
перемоги та звершення свого 
славного предка. Здивовано зни-
зуватимуть плечима, почувши 
його ім'я! 

 Дарій вигадав, як залишити 
своє ім'я у пам'яті людства, щоб 
воно не стерлося звідти ніколи. 
Для втілення свого задуму цар 

вибрав скелю біля селища Бехіс-
тун, куди здавна караванники 
приводили верблюдів на водо-
пій. Він гадав, що джерело не 
зникне ніколи, й люди ще довго 
зупинятимуться біля місцевого 

озера. Століттями при-
ходитимуть сюди, підво-
дитимуть очі на скелю, 
бачитимуть портрет і 
напис і крізь численні 
покоління проносити-
муть славу про нього, 
Дарія Великого! 
За царським наказом 

до скелі було зігнано 
безліч умілих майстрів. Постави-
вши дерев'яне риштування, вони 
висікли на висоті 50-ти метрів 
рівний прямокутник. На ньому 
вирізали крилатого бога, що бла-
гословляє перського володаря, й 
самого Дарія в короні та з усіма 
знаками найвищої влади, який 
топче ногами ворога й приймає 
данину від упокорених народів. 
Збоку належало викарбувати на-
пис давньоперською мовою, по-
чавши її так: «Я, Дарій, цар вели-
кий і повелитель царів...», а скін-
чити страшними прокляттями 
тому, хто посміє зіпсувати це 
зображення. 

 Тривожна думка вкралася ж  
до царської голови 
й примусила здриг-
нутись: а раптом у 
далекому майбут-
ньому забудуть ни-
нішню перську мо-
ву? Хто тоді зможе 
зрозуміти, чиє зо-
браження вибито на 
скелі? Хто прочитає 
славослів'я його 
гучним перемогам?  
І цар, як йому 

здалося, знайшов 
вихід: наказав по-
вторити напис іще 
двома мовами — 
вавілонською й ела-
мітською. Забудуть 
його рідну мову — 
прочитають другою 
чи третьою: не мо-
жуть же всі мови 
зникнути! 
Й усе ж таки Да-

рій прорахувався. 
Всі три мови, якими 

було викарбувано написи на ске-
лі, забулися. Хоча малюнки збе-
реглися — до них просто ніхто 
не міг дістатись, аби знищити. 
Караванники й справді часто 

завертали до Бехістуна напувати 
верблюдів, але до фігури давньо-
го царя не виявляли ні най-
меншої цікавості. 
Знадобилися зусилля багатьох 

європейських учених, аби розіб-
рати наскальний напис, викарбу-
ваний за наказом Дарія Велико-
го. Утім, роботи над його остато-
чною розшифровкою все ще три-
вають. 

           Колеснікова Тетяна, 5-А 
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Між небом і землею 
Знайомимося з одним із чудес світу 

    Д а в н и м -
давно (з 605-
го по 562 pp. 
до н. е.) пра-
в и в  у 
Вавілоні На-
вуходоносор 
Другий.  

       Його ім'я    
перекладається як «Набу, захисти 
корону!» Цар, звичайно, вірив у 
допомогу бога Набу, проте й сам не 
сидів склавши руки. Як і всі старо-
давні володарі, він був змушений 
вести війни, захищаючи кордони 
своєї держави від    войовничих су-
сідів:  єгиптян і персів. Але ні войов-
ничістю, ні жорстокістю Навуходо-
носор не відзначивсь, а прославив-
ся суто мирними вчинками. За його 
наказом довкола Вавілону, прого-
лошеного столицею всього світу, 
були збудовані неприступні мури, а  

Цариця Семіраміда у «висячих» садах 

під ними викопа-
ний заповнений 
водою рів. Цар від-
новив поруйновані 
попередніми лихо-
літтями головні 
святині країни: хра-
ми Есагіль та Ези-
ду. Не забував він і 
про інші міста. Там 
також ішло інтен-
сивне будування 
потужних укріп-
лень і дивовижних 
за красою храмів. І 
все ж найбільш 
уславився Навухо-
доносор не цими 
б у д і в л я м и ,  а 
«висячими» сада-
ми, створеними ним для своєї пер-
ської дружини. На новій Батьків-
щині її назвали на честь легендар-
ної вави-лонської цариці — Семіра-
мідою. 

Нова Семіраміда дуже нудьгува-
ла у красивому, проте запиленому й 
душному Вавілоні за тінисти-ми 
лісами й садами Персії. З кожним 
днем вона в'янула, наче ніжна квіт-

ка. 
І тоді Навуходоно-
сор вирішив здійсни-
ти небувале — виро-
стити між небом і 
землею райський 
сад, якого ще не ба-
чили не тільки в Пер-
сії, але й ніде у світі. 
Між стінами палацу 
він звелів установи-
ти терасу — сім ве-
личезних сходин. На 
них насипали землю 
й провели канали 
для поливання во-
дою. У вологу землю 
цар посадив усі най-
ліпші рослини, які 
лише вдалося знайти 
у Вавілоні. Проте їх 
вия-вилося надто 
мало. Тоді він виру-
шив у далеку по-
дорож, аби зібрати  

Реконструкція штучних садів 
у вавілонському палаці Семіраміди 

 
по чужих краях найдивовижніші 
квіти, кущі та дерева. Не забув цар і 
про птахів, котрих його воїни відло-
влювали тенетами. Їх бережно при-
везли до палацу й випустили на во-
лю — в новостворені величезні цар-
ські сади. 

Вже дуже скоро нове дітище На-
вуходоносора набуло казково- пиш-
ного вигляду. Тут буяли дивні кві-
ти, бриніли рукотворні струмки, з 
гілки на гілку пурхали птахи, виб-
лискуючи яскравим оперенням. А 
поміж деревами, оповитими ліана-
ми, гуляла усміхнена Семіраміда. 
Вона геть забула про свою тугу й 
милувалася грою світла й тіні, дос-
лухалась до співу птахів і гудіння 
бджіл... 

Аж наприкінці XIX століття анг-
лійському ар-хеологові Роберту 
Кольведею вдалося розкопати зна-
мениту терасу вавілонського пала-
цу, на якій ко-лись росли дерева, 
зібрані з усього світу. Знайшов уче-
ний і водогін, котрим за допомогою 
помпи піднімали воду для поливу 
дерев. І весь світ облетіла гучна 
новина: сади Семіраміди — це не 
вигадка стародавніх казкарів, а пра-
вда. 

             Колеснікова Тетяна, 5-А 

Вавілонська брама  
богині Іштар  



 

 

КУЗЯ 
У  мене  є  кіт Кузя.  Йому  

вже  7 років. Котик  дуже  лю-
бить  спати  в  нашій  компанії  

на  дивані. Він  нічого  крім  
"Кіті-кета" не  їсть. Ми  з Кузею 
завжди  робимо  разом уроки.  
Одного  дня, коли  ми  вже  

зібралися  до  школи, я  пішла  
попрощатися  з Кузею. Зайшов-
ши  до  гостьової  кімнати, я  по-
бачила, як  кіт  старанно вилизує 
мою  застібку для  волосся. Ми  з  
мамою почали  це  фотографува-
ти. 

 Історія, як  Кузя  в  нас  з'яви-
вся,  є  досить кумедною. Одного 
дня наша сім'я завітала  на  ба-
зар, бо  мама  дуже  хотіла  

кішку. Ми  підійшли  до  
старенької  бабусі. Тато  питає:" 
Це  у  Вас  кішки  у  
терраріумі?". Бабуся  відповіла:" 
Ні,синку, коти". Кошенятка  
вистроїлись  у  чергу. Кузя  був  
останнім. Але йому це не сподо-
балося, і він   по  головам  інших  
кошенят почав пробиратися на-
перед. Він  видерся  до  мене  на  
руки,. Мамі  було  шкода  зали-
шати  кошеня, і  тому  вона  ку-
пила  його. Через  декілька  днів  
я  дала  йому  ім'я - Кузя! 

 Михайлік Катерина, 5-А 
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ЗООМАНІЯ 

Наші вірні друзі 
Німецька вівчарка — 

 порода собак, виведена в Ні-
меччині. Вона дуже красива. 
Можна зрозуміти тих, хто захо-
плюється гармонією  й надзви-
чайною красою рухів. Це і стру-
нкий, і доволі сильний собака. 
У нього загострена морда з чор-
ною “маскою”. Вуха гостренькі, 
ак антени. Гармонійні, плавні 
лінії корпуса. Пружна спина, 
сильні кінцівки. Колір має бути 
яскравим. У вівчарки круглі 
лапи з дуже твердими подушеч-
ками.   
У цього собаки є мужність, 

бойовий інстинкт, щоб бути 
здатною служити собакою-

компаньйоном, охоронцем, за-
хисником, службовим і варто-
вим собакою. 

  Вівчарки мають гарний нюх 
і мужній характер, витривалі й 
невибагливі. Вони починають 
змалечку працювати. Це дуже  
розумні тварини й прагнуть 
співпрацювати з людиною. Ба-
гатьох любителів вівчарка при-
ваблює не тільки як робочий 
собака, але й як собака-
компаньйон. 
У Німеччині щорічно прово-

дять чемпіонат німецьких вівча-
рок з випасання. Вони працю-
ють пастухами, отримують 
окремі ранги на найголовнішо-
му конкурсі краси для вівчарок. 
Багато провідних розплідників 
Німеччини виставляють своїх 
собак на цьому конкурсі.                                                                                
Німецькі вівчарки — пошукові 
й прикордонні собаки, сапери й 
м и т н и к и ,  р о з в і д у в а ч і -
рятувальники  та охоро-
нці. 
Творцем німецької 

вівчарки вважають пол-
ковника німецької кава-
лерії Макса фон Ште-
фаніца, який займався 
розведенням цих собак 
з 1884 по 1896 рік і ба-
гато зробив для станов-
л е н н я  п о р о д и .                                                                                            
Крім того, він створив 
перший стандарт і на-
писав багатотомну мо-

нографію про німецьку вівчар-
ку. Він же купив знаменитого 
згодом продуцента Гектора ф. 
Лінкерайна і дав йому кличку 
Хоранд ф. Графрат, під якою 
цей собака відомий у кінологіч-
ній літературі того часу .                  
Саме з ним в основному пов'я-
зана племінна робота Штефані-
ца. Хоранд був досить близький 
до сучасного стандарту німець-
кої вівчарки й відрізнявся знач-
ною для свого  часу   висотою в 
холці - 61 см. На початку нині-
шнього століття він вважався 
е т а л о н о м  п о р о д и .                  
Німецька вівчарка повинна бути 
відповідно до уявлення про тем-
перамент урівноваженою, з міц-
ними нервами, упевненою в со-
бі, абсолютно щирою й повніс-
тю добронравною (за винятком 
збудженого стану) собакою, при 
цьому уважною і керованою.  
Мазаєва Маргарита, 5-А 
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ПРОБИ ПЕРА 

       Колись давно було одне чудове 
Королівство «Частини Мови», де правила коро-
лева Морфологія. А жили в цьому Королівстві 
всі частини мови:  Іменник, Прикметник, 
Числівник, Займенник, Дієслово, Прислівник, 
Прийменник, Сполучник і Частка. Одного разу 
Іменник і Дієслово посварилися, Дієслово ска-
зав: 

- Чому я повинен тобі допомагати, ти можеш і 
без мене існувати! 
А той спокійно відповів: 
- Брат, ми ж з тобою рідня, Обидва- 
частини мо ...  
         Не встиг той договорити, як 
Дієслово почав на нього у відповідь 
кричати:  
- Та що ти кажеш, у нас кожен 
відповідає за своє! 
Але Іменник знову спокійно 

відповідає:  
- Але ж, друже мій Дієслово, якби 

ми всі працювали поодинці, то мова 
була б не такою насиченою. 
Але Дієслово не заспокоювався і 

продовжував суперечку: 
 -  Це нечесно, працювати вдвічі і 

не отримувати стільки слави... 
Королева Морфологія несподівано для 

сперечальників увійшла в покої частин мови, 
щоб перевірити їхню роботу. Обидва її не 
помітили і продовжували суперечку. Королева 
сказала: «Здравстуйте!» Дієслово і Займенник не 
помічають її. Королева в люті вигукнула знову: 

- Вельмишановні Дієслово і Займенник, я звер-
нулася до вас два рази! 
Дієслово і Займенник побіліли від свого 

невігластва. 
- Просимо вибачення, через нашу суперечку ми 

Вас не помітили,- каже Займенник. 
- Що за суперечка? 
- Дієслово сказав, що йому набридло працюва-

ти і допомагати іншим частинам мови, а ще він 
просить більше слави, Ваше Величносте. 

- Що за гординя, що за нахабство у вас проки-
нулася, шановний Дієслово? З якої причини  ви  
загордилися? Якщо я знову почую подібне, то в 
цьому королівстві ноги вашої не буде! 
Дієслово опустив голову і почервонів від соро-

му. Королева вийшла і сховалася за дверима. 

Дієслово почав засуджувати Займенника: 
- Як ти міг мене видати Королеві? І, взагалі, ти 

на чиєму боці? 
І раптово увійшла Королева: 
- Я ж попереджала, що вижену тебе за подібні 

витівки! А Дієслово, запинаючись, говорить: 
- Але, але, але, я не ...  
- Ні слова більше, вимітайся! 
І з того моменту як Дієслово покинув 

Королівство, люди припинили 
вживати Дієслово. Він же  дуже 
образився на Королеву і на Зай-
менника та Іменника: «Я хіба 
винен, що мене 
недооцінювали?» 
   Ішов, Ішов Дієслово, і раптом  
побачив Слово, яке біжить до 
нього назустріч. Слово йому з 
переляканими очима каже: 
◊ Дорогий Дієслово, повер-
нися до замоку! Я раніше був 
словом «Грати», але коли ти 
пішов, я пропав з промови. То-
му що частини мови активні 
тільки, коли вони знаходяться в 
межах Королівства. 
       А Дієслово з сумом каже: 

- Але мене вигнали і навряд чи візьмуть назад. 
- Але, шановний, без тебе світ мови буде не-

повним і навіть неможливим! 
Дієслово, зібравши всю свою сміливість в ку-

лак, пішов до замку. Коли він дійшов, там стояла 
грізна охорона, якої  раніше не було. Дієслово з 
величчю сказав: 

- Я прибув до Королеви Морфології, 
пропустіть мене. 
Охорона пропустила Дієслово до замку, який 

з'явився в покої Королеви і, вітаючи її, попро-
сив : 

- Королева, прошу мене повернути назад до 
замку, обіцяю, що моя гординя більше не вийде 
назовні, і буду співпрацювати з іншими части-
нами мови.  
Королева сказала: 
- Ви прийнятий, проходьте до своїх покоїв. 

Сподіваюся, такого більше не повториться. 
І з тих пір частини мови жили в гармонії та 

розумінні один одного.                                                            
Бакуменко В. 5-А 
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◄ЛЮТИЙ► 
◊ Лютий багатий снігом - квітень буде щед-
рий на воду.  

◊ У лютому багато інею - влітку буде багато 
роси й меду.  

◊ Ворона під крило ніс ховає - до холоду.  
◊ Місяць мутний - піде сніг.  
◊ Початок лютого погідливий - весну чекай 
ранню, ясну, погожу.  

◊ Сонце сходить червоне і в червоній зорі - че-
кати хуртовини.  

◊ Тяга сильна в печі - на мороз, слабка -на воло-
гу погоду.  

◊ Хуртовини часті взимку - влітку часті него-
ди.  

 

◄БЕРЕЗЕНЬ► 
◊ Місяць ріжками вниз - на тепло й добрий 

урожай.  
◊ Довгі бурульки - весна буде затяжною.  
◊ Якщо в березні лежить сніжок за видолинка-

ми - врожай на городину і ярину.  
◊ Осика в пухнастих сережках - цього року 

вродить овес.  
◊ Погляньте на останні снігові кучугури, якщо 

поверхня їх шерехата - на врожай, якщо гла-
дка - хліб не вродить.  

◊ Якщо багато довгих і товстих бурульок - на 
врожай ярини.  

◊ Якщо в березні сніжок із задуванням, то буде 
добрий урожай 

Підготували Юля Комісарчук та Безрука Влада, 7 кл. 


