
 

 

 
♦ Гімназія святкує 15-

річний ювілей! 

♦ Мій рідний дім 

♦ “Ерудиту” присвячу-
є т ь с я  ( в і р ш -
привітання) 

♦ Р і к  роботи  в 
“Ерудиті”   

♦ Новинка! Сторінки 
іноземними мовами 
відтепер стануть 
невід’ємною складо-
вою нашої газети! 

♦ М і й  в і з ит  н а 
“Олімпійський”… 

♦ Ерудований гімна-
зист: музика у нашо-
му житті 

♦ Обов’язки гімназис-
та 

♦ Спортивно-бальні 
танці 

♦ Подорожі: Австрія 

♦ Карпатські канікули 

♦ Гоголівськими стеж-
ками 

♦ Найбільше українсь-
ке озеро  

♦ Кросворд  

Дитяча служба новин  гімназії «Ерудит» міста Києва 

      Дорогі діти! Шановні 
вчителі, випускники, 

батьки гімназії «Ерудит»! 
Прийміть найтепліші сло-
ва щирого вітання зі зна-
менною подією – 15-
річним ювілеєм гімназії. 
       Бажаю Вам мудрості, 
почуття високої відповіда-
льності за людину, ім’я 

якій – Дитина. Хай щедрими зернами добра, 
любові й миру засівається з року в рік  Ваша 
життєва нива! 
Нехай щастить усім Вам у цій почесній, від-
повідальній, нелегкій і прекрасній праці – учи-
ти і вчитися! 

   Хай палає у Ваших серцях полум’я любові 
до нашої рідної гімназії «Ерудит»! 

 
          З повагою директор 
 Перехейда Олександр Михайлович 
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Школа – це велика родина! 

Спогади про неї живуть з 
нами завжди. Шкільні друзі 
пройдуть із нами скрізь 
життя й ніколи не поли-
шать нас. Настанови вчи-
телів карбуються в пам’яті 
поряд із батьківськими, і ми, у свою чергу, 
повторюємо їх своїм дітям. 

     Доросле життя складне. Воно викорис-
тає кожну крупицю набутих у школі знань, 
продовжить учити далі – жити й працювати 

серед людей, та згодом поставить кожно-
му свої оцінки. Важливо, щоб у гімназії не 
лише давали відмінні знання, а й навчили 
думати, товаришувати, трудитися, вірити у 
свої сили та йти вперед. 

Ми з дружиною раді, що наша дитина 
приєдналася до дружньої шкільної сім’ї 
«Ерудита», де друзі – щирі й чесні, куратор 
та вчителі – справедливі, і кожен, від п’яти-

класника до дирек-
тора, як у родині, 
завжди цінує і по-
важає кожного. 
Морозов Віктор Сер-
гійович, батько уче-

ниці 5-Б класу  



 

 

2                                                                       №1(61)  вересень 2012 

Мій рідний дім! 
    Моя гімназія – це кни-
га, у якій описана історія 
багатьох поколінь. Це 
твір про найцінніше – 
Людину. Твір, якому не-
має кінця. Автор цього 
твору – наш директор Пе-

рехейда Олександр Михайлович.  
Ось уже 2 роки я навчаюсь у гімназії. Я впев-

нена, що тільки тут  уміють виховувати та 
навчити. Учителі передають усі свої знання, 
уміння й досвід нам – дітям. На уроках зав-
жди панує доброзичлива атмосфера, що ви-
ховує у дітей любов до предметів та повагу 
до вчителя.  

15 років поспіль гімназія «Ерудит» наче 
прокидається, оживає з приходом школярів. Лу-
нає дзвоник на урок – у  коридорах панує тиша. 
У класах працюють діти, а викладають їм майс-
три-предметники.   
Життя, яке вирує тут, навчає нас із гідністю 

приймати поразки та перемоги, вірити у свої 
сили, брати участь у змаганнях,  допомагати та 
приймати допомогу. Тут завжди протягнуть ру-
ку допомоги  тому, хто цього потребує. 

Павлюк 
Марія, 
учениця    
7 класу  

ЕРУДОВАНИЙ ЮВІЛЕЙ! 

 
 
Гімназія святкує ювілей—15 літ, 
Залишив кожний з Вас тут власний слід. 
У стінах школи і в учительській душі, 
Сьогодні радісні звучатимуть вірші. 
Промови, звернення. Освідчення в любові, 
Відчує ювілярка в кожнім слові! 
 
Гімназія святкує ювілей—15 літ. 
І скільки юних вона вже вивела у світ, 
Заклала в душі їм і словом, і пером 
Благословення на життя і на добро. 
І на знання, на працьовитість, на уміння. 
Тож хай збуваються усі благословіння! 
 
Освіта—це небачена скарбниця, 
Де щастям світиться усе навколо. 
Хай Ваші мрії, плани—все здійсниться, 
Із ювілеєм тебе, рідна школо! 
 
Шановний директоре, батьку гімназії! 
Скільки сил Ви доклали до храму науки! 
Сказати спасибі ми Вам зобов’язані 
Шлем земний Вам уклін і цінуєм святі Ваші 
руки! 
 

 
 
Ювілейний торт прийміть від нас Ви, 
Яскравий вересень підходить до порогу. 
Учительський натхнення вогник хай не згасне 
Щасливого й легкого Вам  16-го року! 
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Рік роботи в “Ерудиті” 
 

Якщо ви володієте знанням, 
дайте іншим запалити від нього свої 

світильники 
Т.Фуллер 

 
    Скільки незабутніх років ми про-
водимо в школі! Вона – другий 
наш дім. І кожен із нас мріє, щоб у 
цьому домі було тепло й затишно, 
надійно і спокійно. Ось уже про-

майнув рік, коли я  вперше переступила поріг гімназії 
”Ерудит”. Найперше, що мене вразило, – домашній за-
тишок, теплий прийом адміністрації, особлива, справді 
родинна атмосфера, пронизана добротою та духовністю. 
Тоді очі мої світилися цікавістю й дитячим захоплен-
ням, а глибоко в серці закралась потаємна мрія – працю-
вати саме тут. Я навіть не здогадувалася, що промайне 
небагато часу, і мрія здійсниться – гімназія стане моєю 
другою домівкою. 

     Для мене гімназія “Ерудит” – це колектив високок-
валіфікованих учителів – майстрів своєї справи. 

     Кожний із вас для мене - це обдарована, творча осо-
бистість. Cаме завдяки вашій майстерності я навчилася 
мудрості, відповідальності та толерантності. 

      І не дивно, адже кожного року ваші учні стають 
призерами районних, міських і Всеукраїнських олімпі-
ад, а 100% випускників поповнюють ряди студентства, 
здобувають гідні професії і з великою вдячністю згаду-
ють щирих серцем своїх наставників. 

  А директор гімназії – це розумний, мудрий, поряд-

ний, вимогливий, талановитий, добрий керівник. Його 
можна назвати Вчителем усіх учителів. Це завдяки його 
наполегливій праці гостинно відчиняє двері гімназія, 
навчальні кабінети обладнані найновішою матеріально-
технічною базою, створені всі умови для активної на-
вчальної діяльності. Маємо одну з найкращих шкільних 
бібліотек, у якій зібрані унікальні видання. 

       Дякую Вам, Олександре Михайловичу, за те, що 
повірили в мене, – доручили захищати честь гімназії, 
що робите все для того, щоб кожен працівник досягав 
найкращого й ніколи не здавався. 
 

Є гімназія, що бачимо навіть у сні, 
Директор у ній пречудовий. 
Фортуни і щастя бажаємо ми, 
Щоб завжди були Ви здорові. 
Шлях довгий, виснажливий Ви вже пройшли, 
Удача не раз Вам всміхалась. 
В учительській праці себе Ви знайшли, 
Життя саме так у Вас склалось. 
І успіхи гімназії – заслуга це Ваша, 
Ми завжди радіємо їм. 
Директоре любий, надія Ви наша, 
Вважаємо Вас батьком своїм. 

Олена Ляшко 
 
      Я пишаюся тим, що працюю в одній з найкращих гім-
назій міста Києва.  
 

Світлана Яворська,  
учитель української мови  
та літератури  
гімназії “Ерудит” 
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Gymnasium "Erudite" 
Gymnasium is a place where eve-

ry day children get knowledge, 
love and care. It is our second 
home where we are one big fami-
ly. So if you think about the 
school for your child don't doubt and come to us! 
If you want your child to be smart, to have great 

and successful future Gymnasium "Erudite" will be 
happy to meet your child at the friendly classes with 
kind and professional teachers who are always glad 
to help their pupils. It is a place of kindness and 
love, friendship and care, knowledge and education. 
Here are some reasons, substantiating on what you 
should choose Gymnasium between enormous quan-
tities of schools of Kyiv: 
Gymnasium is rather small what impedes emer-

gence of different conflict situations between stu-
dents. 
The classes are very comfortable and modern. 
Pupils have breakfast and dinner. The meal is al-

ways warm and fresh. 
All the teachers are qualified and have an experi-

ence of working with children. 
Gymnasium has a good cultural program which 

encourages comprehensive development of your 
child. 
We are sure your child will thank you for happy 

childhood. 
Lissichonok Albina 

10-A form 
 

Welcome to Gymnasium “Erudite” 
Our gymnasium is a second home for its pupils. 

The name of our gymnasium is "Erudite ". It is situ-
ated in Kyiv city, Tupikova str., 26. Gymnasium is 
famous for its qualified teachers andfriendly collec-
tives. Those, who want to become pupils of gymna-

sium "Erudite ", must know that during the day, pu-
pils have nine lessons. Also they eat two times there. 
At 11 o'clock and at 15 o'clock. Each pupil learns a 
lot of interesting in gymnasium and become adult 
there. Teachers are like mothers and fathers for pu-
pils. The half of the pupil's life passes there. Each of 
them loves it. Come here and pass an exam, if you 
want to study in it wonderful gymnasium, which is 
called "Erudite ". 

Zapolska Valeria 
6-B form 

 
Our gymnasium is rather young 

but qualified enough. Now I 
will try to explain why. So, 

basic parameters which charac-
terize gymnasium: 

 Modern technologies of studies 
and education 

 New equipment (computer class, laboratories, 
cabinets, learning-methodic complexes) 
 Textbooks, containing grammar sections, new 
lexical material and phonetics 
 Hot meal twice a day 
 Good Atmosphere (intellectual, strong motiva-
tion) 
 Sports sections, groups, studios 
 Highly skilled teachers 
 Suitable combination of studies and rest 
 Psychological service (adjustment of character, 
development of capabilities, adjusting of rela-
tions, study of capabilities) 
 Individual approach (discovery of capabilities, 
exploring of capabilities) 
 Health and level of methodical service 
 Territory, equipped with modern sports grounds, 
garden, flowerbeds 
 Own school uniform 
 Winners of Olympiads and competitions of scien-
tific research works 
 Traditional holidays for children and parents, mu-
sical competitions: "Christmas Star", "Miss Eru-
dite", Festival of Arts "Gymnasium spring", Day 
of Visitors and others like that 
 Cultural program (theatres, exhibitions, sporting 
competitions, museums, journeys on days off) 
 Presentation of classes, cabinets 

That's why I chose this educational establishment. 
 

Svanova Lidiya  
9 form 
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   Our gymnasium is the best 
At the beginning of this school 
year gymnasium “Erudite” cele-
brated its 15th anniversary. Gym-
nasium “Erudite” is an educational 
establishment with a high level of 
teaching, where each child is paid 
a lot of attention, where each pupil 
is taken care of. Here work the best 
teachers who will help a child in 
any situation. High level of educa-
tion, wonderful conditions for 

learning and development for a child have been created here. 
        Besides, different circles are working in Gymnasium 
(drama, music, art, dancing). 
Gymnasium “Erudite” represents: 
• a comfortable building; 
• a good ground fitted with everything necessary; 
• a good library with video and audio materials; 
• a lot of up-to-date equipment; 
• good school furniture; 
• a good canteen with plenty of nice food; 

• a computer class; 
• a beautiful territory; 
• a sports hall; 
• a good medical consulting-room; 
• psychological help; 
• relations with other schools, including schools abroad; 
• effective rules and regulations; 
• time-tested traditions. 
         Gymnasium is a second home for pupils and teachers. 
All teachers and tutors are highly qualified and creative. Pupils 
can come to them with their problems and troubles. They al-
ways help, give a wise advice. 
        Everything that we have in gymnasium “Erudite” we 
have thanks to our clever and efficient headmaster Perekheyda 
Oleksandr Myhaylovych. 
        Generally speaking I think that pupils’ parents were not 
mistaken, choosing this educational establishment. So the con-
clusion is the following: if you want your child to be healthy, 
erudite and happy – our gymnasium is waiting for you with 
impatience. 

Kaminska-Kletskova Y. U. 

L'automne d’or 
Voici déjà l'automne. On peut 

déjà remarquer que la nature a 
changé de couleurs. Les arbres 
commencent à perdre leurs jolies 
feuilles multicolores. Sur le sol, il y en a déjà 

beaucoup. Le 
soleil est déjà 
m o i n s 
brûlant et il 
faut se vêtir 
p l u s 
chaudement. 
Les belles 
journées sont 
m o i n s 

fréquentes mais quand il y a du 
soleil, c'est très gai de faire un 
petit tour en forêt. Vu le temps 
ces derniers jours nous 
sommes bien en automne, 

temps gris, pluvieux tout ce que je déteste !!! Par 
contre j'aime beaucoup les couleurs que prend la 
nature à cette époque. Les tons chauds de rouge, 
jaune et orange. J'ai réalisé une composition 
florale avec des fruits et des herbes ramassés dans 
la campagne et mon jardin et quelques coloquintes 
que j'ai peintes pour amener une touche un peu 
plus colorée, et illuminer un peu l'intérieur de la 
maison.  

                  Catherine Seliutina, 10-B 
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       Я не фанат футболу, але мені цікаво зазир-
нути за лаштунки найбільшого стадіону України 
НСК "Олімпійський", який було реконструйова-
но до значної події  цього літа - чемпіонату Євро 
2012, який проходив в Україні і Польщі. Тому в 
неділю я здійснила дійсно цікавий, пізнавальний 
та інтерактивний тур стадіоном. 
Прогулялась Олімпійським дво-
риком, який є одним із найяскра-
віших куточків спортивного ком-
плексу, відчула дух хвилювань 
гравців перед грою й  заспокоєння 
після неї в роздягальнях. Я пере-
жила  справжні емоції футболіс-
тів, підіймаючись тунелем до ви-
ходу на поле, побачила стадіон із 
висоти другого ярусу та оцінила  
красу НСК “Олімпійський” зсере-
дини, зазирнувши до чаші стадіо-
ну.  
     Протягом екскурсії я здійсни-
ла  екскурс у багатолітню історію 
стадіону. Він знаходиться в самі-
сінькому центрі Києва біля підніжжя Черепано-
вої гори. З 1996 року має назву "Національний 
спортивний комплекс "Олімпійський". Його 
центральною частиною є велика спортивна аре-
на з футбольним полем, легкоатлетичними дорі-

жками та двоярусними трибунами для глядачів. 
Днем народження стадіону вважається дата 12 
серпня 1923 року, коли на "Червоному Стадіоні 
ім. Л. Троцького" були проведені перші змаган-
ня першої Олімпіади Київщини. Проект стадіо-
ну був розроблений молодим інженером Л.І. 

Пільвинським. 
  На сьогоднішній день НСК 
"Олімпійський" - це  головна 
спортивна арена України і дома-
ш н і й  с т а д і о н  Ф К 
” Д и н а м о ” ( К и ї в ) .  Н С К 
"Олімпійський" відкритий 8 жов-
тня 2011 року після реконструк-
ції, яка  тривала 3 роки. Це  ком-
фортний сучасний комплекс міс-
ткістю - 70 050 чоловік. Якщо 
раптом негода - стадіон закрива-
ється дахом, який покриває 100% 
глядацьких місць і складається з 
640 спеціальних конструкцій 
«парасольок» - з прозорими ку-
полами зверху, які  пропускають 

сонячне світло до чаші стадіону. Цікавий факт - 
офіційний логотип НСК «Олімпійський» - це 
композиція у вигляді мембранного покриття да-
ху стадіону - це тінь на полі від даху стадіону. 
Стадіон обладнаний двома світлодіодними таб-
ло, кожен по 103,36 кв.м. На території спортко-
мплексу є 42 кіоски фаст-фудів, розташовані на 
другому і третьому рівнях стадіону (здатні 
"нагодувати" протягом матчу понад 54 тисяч 
осіб). Що стосується футбольного поля, то це 7 
887,5 кв.м,  покритих натуральним  газоном,  
який 2 роки вирощували  для НСК 
«Олімпійський» у Словаччині й 800 рулонів 
(640 тонн) привезли до Києва в 10 холодильних 
камерах.  
      Відвідати оглядову екскурсію можна,  при-
йшовши  одного  дня на екскурсію. 
                                         Ліза Сухіна, 7 клас  

ЕРУДОВАНИЙ ГІМНАЗИСТ 
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Музика у нашому житті 
        Музика... Вона захоплює нас, бере в 
полон своєю чарівністю. Слухаючи її, ми 
завмираємо від щастя й насолоди. Навіть 
рослини ростуть швидше, коли слухають 
чарівні звуки. 
       Музика всюди. Вона оточує нас. Ко-
ли я їду до школи, то в машині витають 
звуки мелодії, які несуться з радіо. У 
школі на уроці з музичного мистецтва 
лунає музика, що чутна й у інших кабіне-
тах . Ідучи  вулицею, ми  чуємо різнома-

нітні звуки:  тихі, і гучні, ніжні і збуджуючі.  
  Взагалі, дуже тяжко знайти людину, якій не подоба-

ється та чи інша мелодія або ж пісня. Але у кожного різ-
ний смак , тому ми любимо різні пісні.  

    Музика надихає, додає настрою. У мінорному ладі 
вона передає почуття суму, а у мажорному – змушує 
радіти чи згадувати щось приємне.  

   Знай, що коли ти у поганому настрої, то музика роз-
радить і допоможе. 

   За допомогою певної пісні  можна згадати певні мо-
менти нашого життя.  

  Ніщо так сильно не впливає на душу людини, як чу-
дова мелодія. Тому вона є вічним 
та невичерпним джерелом для кож-
ного з нас. 

 
    Морозова Анастасія, 5-Б клас 

Мої обов’язки гімназиста! 
• Гімназист має бути в 
шкільний формі! 
• Зачіска гімназиста по-
винна бути охайною! 

• Учень має своєчасно 
та якісно виконува-
ти домашнє завдан-
ня і бути завжди 
підготовленим до 

уроку! 
• Гімназист не запіз-
нюється на уроки! 

• Гімназист має бути 
активним і уваж-
ним на уроці! 

• Гімназист 
поважає вчителя, 
прислухається до 
всіх його порад та 
зауважень! 

Бєлєнькая Поліна,  
6-А клас  

Спортивно- бальні танці 
  Спортивні бальні танці - це дивовижно 

гармонійний синтез мистецтва та спорту, 
духовної та фізичної досконалості. Вони 
стали одним із найпопулярніших видів спо-
рту, заворожуючи своєю грацією, яскравіс-
тю, красою і емоційністю. 

   Основним виразним засобом танцю, що 
виділяє його з усіх інших видів мистецтва, є 
людське тіло, що володіє природною плас-
тикою, покірне душі й розуму, що має необ-
межені можливості вдосконален-
ня. 

   Заняття спортивними танця-
ми сприяють всебічному і гармо-
нійному розвитку індивідуально-
сті та особистості людини, роз-
криття її творчих здібностей і 
формування спортивного харак-
теру. 
Залучення до світу танцю, зна-

йомство з різними напрямками, історією і 
географією танцю, прослуховування ритмі-
чної танцювальної музики розвивають і 
внутрішньо збагачують не тільки дітей, але 
і дорослих. Спортивні бальні танці прищеп-
люють уміння через танець висловлювати 
різні думки, почуття людини, взаємини з 
навколишнім світом. 

   Я займався спортивно бальними танця-
ми 3 роки, був на багатьох змаганнях, отри-
мав більше 10 дипломів і грамот. У мене 
вдома є  золоті, срібні і бронзові медалі. 

    Перш за все, бальні танці да-
ють розумове і фізичне розван-
таження, і в цьому плані з ними 
ніщо не порівняється. 
  При серйозному підході вони 
можуть дати молодій людині 
таке фізичне навантаження, 
яке він тільки побажає, та допо-
можуть зберегти здоров'я.  

Сандуляк Артем, 5-Б клас 
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Не рубай дерево, яке дає 
тобі за-
тінок! 

               Одно-
го разу, коли 
була дуже ве-
лика засуха, 
чоловік знема-
гав від спраги. 
Він сидів під 
берізкою, яка 
самотньо рос-
ла у степу. 
             Р а п -
том до нього 

прийшла думка: у мене є сокира і я можу 
підрубати берізку й напитися її соку. Так і 
зробив. Але той чоловік був невправним, 
погано вправлявся сокирою – і зрубав ціле 
дерево. Не знав він, що влітку соку не на-
збирати. Невдаха і соку не попив, і прихи-
сток свій утратив. 
            Чоловік помер від спраги і берізку 
загубив. Залишилася вона лежати серед 
степу. 
     Недарма у народі кажуть: «Не рубай 
дерево, яке дає тобі затінок». 

                                                                                          
Швецькова Варвара, 5-Б клас 

    Природа 
Зашумів лісок… 
Ти поглянь разок, 
Як там сонце світить, 
Як ростуть там квіти, 

   Як шумить та гай…  
   Ти запам’ятай -  
   Це усе природа  
    І природна врода! 

             Природа  
Природа - чудо світу. 
Це знають дорослі й діти, 
Але у світі сірому у нас 
Природа гине у цей час. 
Там люди працюють,а  не грають 
На жаль, природу  зневажають. 
Садити хист вони вже мають, 
Але поливати забувають. 
Там квіти зовсім всі зав’яли, 
Дерева швидко занепали, 
Бо тільки всі відпрацювали 
Додому рвучко прямували - 
Природу ніжну забували. 
Жаль, пізно-бо всі зрозуміли -  
Згубили все, хоч не хотіли! 
   Оборська Анастасія,  7 клас 

 ПРОБИ ПЕРА 
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Для чого ти навчаєшся 
 

          Для чого потрібно навчатися? 

        Із подібним запитанням хоч би раз у 

житті зверталася до своїх батьків, вихова-

телів, учителів будь - яка дитина, якій ка-

зали: ,,Ти незабаром підеш до школи``. 

Спочатку я ходила до молодшої школи, і 

все було так добре!  

     Час складався з 

ігор, прогулянок і 

ніяких турбот не 

було, та ось рап-

том ти маєш: 9 

уроків, важкі кон-

трольні. 

 Усі діти рос-

туть, доросліша-

ють. Дорослішаючи, я набуваю знань про 

світ, у якому ми живемо. Спочатку я вчи-

лася писати, рахувати, читати,  розуміти 

значення нових понять. Тепер я набуваю 

досвід, нові навичок і вміння. Якщо  нічо-

го не знаєш, не вмієш… То працювати 

теж не зможеш.  

     І тут не важко збагнути, що ні обра-

ти професію, ні підготуватися до неї  

неможливо, якщо бракує певних знань. 

     Як же можна навчитися, наприклад, 

бути водієм або ж лікарем, якщо ти не 

знаєш фізики чи біології.? 

      Мало сказати:`` Я хочу стати лікарем,  

цього треба навчитися ! Для того і ходять 

до школи.   

 ДО ШКОЛИ ХОДЯТЬ, ЩОБ НА-
БУТИ ЗНАННЯ!!! 
 
                      Ушакова Олеся, 5-Б клас 

 

           Любі вчителі! 

Ви змалку нас усіх навчали, 

Знання у нас Ви всі вкладали,  

Допомагали нам в усьому 

Ще нерозумному малому. 

В життя дорогу Ви відкрили. 

Ви вчили нас любові і довіри… 

Сказали Ви: 

“З вас, любі школярі, 

ще будуть люди видатні!” 

За це довіку Вам повинні 

Віддячити, любі вчителі! 

За все, що Ви для нас зробили, 

За те, що ми ростем щасливі! 

        Коваль Катерина, 6—А клас 
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Исчезнувшие 
буквы 

 
        Знание прош-
лого – это ключ к 
пониманию настоя-
щего. Крайне важ-
но слышать голос 
предков. Славяне – 

особый народ с неповторимой исторической 
дорогой. Язык оказывается наиболее прочной, 
содержательной и богатой исторической памя-
тью славянства. 
      Древнерусский язык – это язык, на котором 
говорили в прошлом (приблизительно с 
середины I до середины II тысячелетия) 
все восточные славяне, т.е. предки 
современных русских, украинцев и 
белорусов. Алфавит языка с годами 
менялся, некоторые буквы исчезали. 
         Эти красивые буквы когда-то 
занимали равноправное положение 
среди других известных  букв в алфа-
вите. Но со временем каждая из них 
«вышла в отставку». Самыми первы-
ми исчезли «Юс малый» и «Юс боль-
шой». В 1718 году серьезно взялся за усовер-
шенствование алфавита Петр I. Он упразднил 
буквы, которые обозначали одни и те же звуки, 
например, «фиту» - близнеца «ф», а также дуб-
леров букв «о» и «з». 
        А вот буквы «ять» и «ижица» сдали свои 
позиции последними. Ох и намучились с ними 
тогдашние ученики! Сколько требовалось уси-
лий, чтобы запомнить, в каких словах надо пи-
сать «е», а в каких «ять», где просто «и», а где 
замысловатую «ижицу». Избавили школьников 

от этой проблемы только в 1917 году. 
А вообще-то первый алфавит появился более 
чем за две тысячи лет до наших дней, у фини-
кийцев, проживавших на берегах Средиземно-
морья. Состоял он из 22 букв, обозначающих 
только согласные звуки. Буквы же для гласных 
звуков придумали позже греки. 
       «Юс малый » – эта буква не употребляется 
в древнерусских рукописях уже с 12 века. Она 
приобрела звучание звука (Я). 
           «Юс большой» соответствует в современ-
ном алфавите букве «Ю». 
         Ять – 30-я буква в древнерусской грамма-
тике. В наше время её заменила буква «Е». 
         «Ижица» – в церковной азбуке была по-

следней 42-й буквой. В со-
временном языке её роль 
выполняет буква «И». 
        Буквы русского алфави-
та назывались Аз, Буки, Ве-
ди, Глаголь, Добро, Есть, 
Живете, Земля, Иже, I, Како, 
Люди, Мыслете, Наш, Он, 
Покой, Рцы, Слово, Твердо, 

Ук, Фертъ, Херъ, Цы, Червь, 
Ша, Ща, Ер, Еры, Ерь, Ять, Э, 

Ю, Я, Фита, Ижица.Современный русский 
алфавит является модификацией древнейшей 
славянской азбуки (буквицы), называемой ки-
риллицей. Для того чтобы лучше понять состав 
современного алфавита и оценить его, нужно 
представлять себе изменения в составе букв ки-
риллического алфавита. 
                             
                          Лунёва Ирина Владимировна,  
                           учитель русского языка 

РУССКАЯ ГРАММАТИКА 

Это  
интересно 
узнать! 
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Мені пощастило 
здійснити подо-
рож Австрією та  
насолодитися аль-

пійськими вершина-
ми, гірськими озерами, 

луками, прохолодними лісами, зати-
шними старовинними містами, великим розмаїттям різ-
них пам'яток. Багато мандрівників вважають Австрію 
самою чудовою і прекрасною країною в Центральній 
Європі. Одним із найбільш дивних і найкрасивіших міст 
Австрії є місто Зальцбург. І я хочу поділитися з Bами 
своїми враженнями про це місто, яке щороку приваблює 
мільйони людей зі всієї земної кулі. Тут дійсно є на що 
подивитися: це й палацово-парковий ансамбль Мірабель 
з його театром під відкритим небом, оточеним садом 
гномів; стара частина міста, де з перших кроків відчува-
ється його чарівність. У 1997 р. весь старий центр Зальц-
бурга був уключений ЮНЕСКО до переліку світової ку-
льтурної спадщини. Гетрайдегассе - найстаріша торгова 
вулиця, прикрашена геральдичними вивісками, Резіденц-
платц з великим фонтаном у стилі барокко, Кафедраль-
ний собор, собор св. Петра існував ще до заснування міс-
та, а Францісканська церква, що поєднує в собі відразу 
кілька архітектурних стилів. За лічені секунди фунікулер 
піднімає нас  до однієї з найбільших фортець Європи -    
"Висотний Зальцбург"- звідки  відкриється захоплюючий 
дух вид на місто, оточений східними Альпами. Вище  нас 
тільки хмари!  

А ще Зальцбург - місто, у якому народився 27 січня 
1756 року один з найталановитіших музикантів людства 
- Вольфганг Амадей Моцарт. І, напевно, тільки цього 
було б достатньо, щоб Зальцбург був одним із найбільш 
популярних у світі туристичних центрів. Протягом екс-
курсії ми оглянули будинок - музей геніального австрій-
ського композитора і  площу Моцарта з  пам'ятником 
музиканту.  

Трохи розповім Вам про відомого композитора. Його 
батьками були  Анна Марія Пертл Моцарт та Леопольд 
Моцарт, який був  досить відомим скрипалем, органіс-
том, педагогом і працював як придворний музикант  і 
камердинер в Зальцбургського вельможі графа Турн. 
Вольфганг - сьома дитина в родині. Майже всі його бра-

ти і сестри померли в дитячому віці. У живих залишила-
ся тільки лише одна сестра Марія Ганна або, як ласкаво 
кликали її домашні, Наннерль, яка була старше Моцарта 
на 4,5 року. Музичні здібності Моцарта стали очевидни-
ми ще в ранньому дитинстві. Одного разу 4-літній Мо-
царт сидів за столом і щось старанно виводив на нотному 
папері. При цьому він занурював у чорнильницю не тіль-
ки перо, але й пальці. На запитання батька про те, що він 
робить, хлопчик відповів, що пише концерт для клавеси-
на. Леопольд взяв аркуш і побачив виведені нетвердим 
почерком ноти, вимазані ляпками. Спочатку йому здало-
ся, що це дитяча витівка, але, коли він уважно розглянув 
написане, у нього з очей потекли сльози радості. 
"Дивіться, - звернувся він до навколишніх, - як тут усе 
правильно й зі змістом!" Моцарт отримав інтенсивне 
музичне навчання від батька, включно з інструкціями 
гри на фортепіано і скрипці. У часи його зростання  ро-
дина здійснила декілька подорожей Європою, під час 
яких дітей (маленького Моцарта та його сестру Нан-
нерль) виставляли на показ як вундеркіндів. Це почалося 
з представлення у 1762 році при Дворі курфюрс-
та Баварії в Мюнхені. Слід за цим пройшов довгий кон-
цертний тур протягом трьох років, під час якого родина 
п о б у в а л а  п р и  д в о р а х  в  М ю н х е -
ні, Мангаймі, Парижі, Лондоні та Гаазі. Родина знову 
повернулася до Відня наприкінці 1767 року.  

Вольфганг Амадей Моцарт  - видатний австрійський 
композитор, клавесиніст, органіст, диригент, один із най-
більших представників світової музичної класики помер 
5 грудня 1791 року. Згідно з тогочасною віденською тра-
дицією він був похований 7 грудня в загальній могилі, на 
цвинтарі Сент-Маркс за містом. Творча спадщина Моца-
рта становить більш 600 добутків, що охоплюють прак-
тично всі жанри музичного мистецтва. 

 
А тепер я Вам пропоную розгадати не-

величкий тематичний кросворд: 
1. Друга частина  імені Моцарта 
2. Перша частина  імені Моцарта 
3. Місто народження Моцарта 
4. Назва відомої драми О.С. Пушкіна  
     «Моцарт і ...»  
5. Батьківщина Моцарта  
6. Професія Моцарт 

                          Ліза Сухіна, 7 клас 
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Літо в КарпатахЛіто в КарпатахЛіто в Карпатах   
     Літо тане в осінніх обіймах, а його спогади 
з а л и ш а ю т ь с я  н а з а в ж д и .

 
     Цього літа в мене було багато різних при-
год. Я побувала в різних місцях нашої планети, 
але ніщо не зрівняти з моєю екскурсією до Кар-
пати. Я туди їздила з батьками та братиком. По-
дорожувати дуже цікаво! 
     Ми виїхали ввечері, а близько обіду вже бу-
ли на місці. Кожен день на нас чекали купа не-
сподіванок та нових відкриттів.  

     Яка краса у горах! Ніде у світі немає таких 
гір, як тут.  
      Наша сім’я блукала  лісами. Вони наповне-
ні різними ягодами, хоч кошиками збирай.  
         У цій місцині безліч водоспадів. Ми по-
бували ледве не на всіх. Вода  була кришталева 
та така чиста.  
       Час згадати про кругообіг води у природі, 
бо без цього вже давно б люди залишились без 
цієї неймовірної краси. 
     Найбільше мене вразив водоспад Гук. Його 

висота п'ятнадцять мет-
рів.  Він безперестанку 
зривається з гори і падає 
вниз, неначе прозорий 
салют. Через одну хвили-
ну, постоявши біля ньо-
го, я змокла до нитки. 
Скільки кубів води що-
хвилини ллється! 
     Не втримаюсь і розка-
жу про силу-силенну ба-
зарів, у яких ледве вмі-
щуються всі ті казкові 
вишиванки та прикраси! 
Найбільше мені сподоба-
лись вишиванки, оздоб-

лені білою ниткою. Вони наче передають всю 
чарівність білого кольору. Там також були різні 
аксесуари, вироблені з дерева або бісеру. Були 
чудові спідниці різноманітних кольорів.  
      Я купила надзвичайний національний кос-
тюм. 
          Ось так я провела свою подорож до Кар-
пат.  
     Слово «літо» 
завжди навіюва-
тиме мені приєм-
ні спогади про 
гори та водоспа-
ди Карпат, їх ме-
шканців та свіже 
гірське повітря. 
 

                              
Валерія  

Запольська,   
6- Б  клас 
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       Як  виявилось , 
Україною подорожувати 
дуже цікаво! За два ви-
хідних ми здійснили тур 
по багатьох містах і се-
лах:  Київ - Миргород - 
Гоголеве - Диканька - 
Полтава - с. Опішня – 
Київ.   
       Перша екскурсійна 
зупинка до міста Мирго-
род. У 1912 році було 
відкрито цілющі власти-
вості місцевої мінераль-

ної води і  відтоді Миргород став відомим курортним 
містом. Кажуть, аналогічна вода у джерелах найвідомі-
шого  європейського курорту   Баден-Баден.  А ще саме в 
день нашого приїзду там проводився фестиваль  «Свято 
миргородської свині» — це велике гуляння, яке дає мож-
ливість зануритися в царство тварин:  відвідати перегони 
миргородських поросят,  різноманіт-
ні конкурси, узяти участь у майстер-
класах  із приготування домашніх 
ковбас і насолодитися найсмачніши-
ми м’ясними стравами.  Уже в цьому 
містечку почалось наше знайомство 
з видатним  письменником Миколою 
Гоголем. Миргородці присвятили 
йому чотири скульптурні композиції 
в місті, а поблизу «Миргородської 
калюжі», де посварився Іван Івано-
вич з Іваном Никифоровичем,  плавають качки та лебеді.   
Дуже цікава алея фігур популярних героїв повістей Ми-
коли Гоголя: Вакули, Солохи, Оксани ( закладено в 2009 
році)...  

         Після Миргороду  ми переїхали  в Гоголеве - на 
малу батьківщину великого українського письменника 
Н.В. Гоголя і відвідали будинок-музей,  де жила його 
сім'я і виріс відомий письменник. А ще прогулялися  по 
красивому парку, який  посаджено самим Гоголем із  ро-
мантичним гротом на березі озера – і все це збереглося до 
наших часів. Музей відкрито до 175-річчя письменника. 
Садиба відтворена за фотографіями, малюнками, плана-
ми, листами і спогадами сучасників, оскільки оригінальні 
споруди згоріли під час Другої світової війни. Відновле-
но батьківський будинок і флігель із робочим кабінетом 
Гоголя.  У відтворених інтер'єрах вітальні, їдальні і спа-
лень розміщена експозиція, яка дає уявлення щодо гого-
лівської епохи, розповідає про життя і творчість письмен-
ника. Зокрема, представлені перші видання книг Гоголя, 

оригінальні портрети, 
деякі предмети інтер'є-
ру, особисті речі пись-
менника і членів його 
сім'ї.  
          Першого дня в 
нас ще було знайомст-
во з пам'ятками Дика-

ньки – це й старовинна Трої-
цька церква, де відбувалися по-
дії Гоголівського «Вій», і млин-
в і т р я к ,  і  в і с і м с о т л і т н і 
«Кочубеївські дуби», які можуть 
обхватити тільки чотири дорослі 
людини - все дихає містикою в 
місці, де розвивалися події 
«Вечорів на хуторі поблизу Ди-
каньки».   

           Вечеря у нас була  зі 
справжніми смачненькими пол-
тавськими галушками, а приєм-
ного смаку нам бажали сам Го-
голь і його герої: Солоха, Ваку-
ла і навіть симпатичний чортик. 

               Наступного дня ми 
здійснили  екскурсію Полтавою, 
під час якої побачили  архітектурний ансамбль Круглої 
площі з монументом Слави, будинок губернського земст-

ва, де зараз знаходиться національ-
ний краєзнавчий музей, і  будівлю 
Дворянського та Селянського банку, 
а також пам'ятник, споруджений на 
місці відпочинку Петра І, Соборну 
площу,  де до 200-річчя перемоги над 
шведами була споруджена Біла Аль-
танка і символ Полтавщини - пам'ят-
ник знаменитій «Полтавській галуш-
ці».  Відвідали садибу І. П. Котлярев-
ського. 1969 року на честь святкуван-

ня 200-річного ювілею поета за акварельним ескізом Т.Г. 
Шевченка  була відновлена садиба. За спогадами сучас-
ників І.П. Котляревського  максимально точно відтворе-
но інтер’єр будинку, де зберігаються меморіальні речі, 
нагороди письменника, рукописні сторінки творів, а та-
кож меблі, предмети дворянського вжитку тих часів. 

        Яке ж знайомство з Полтавою без відвідування 
заповідника «Поле Полтавської битви», який  складається 
з  комплексу пам'ятників, пов'язаних із Полтавською бит-
вою і музею історії Полтавської битви,  який  відкрито за 
ініціативи відомого краєзнавця І.Ф. Павловського з наго-
ди 200-річного ювілею баталії у червні 1909 року. Зали 
музею містять унікальні  портрети українських гетьманів, 
гравюри, медалі, колекція холодної та вогнепальної 
зброї, особисті речі Петра І. У найбільшій залі музею 
представлена велична діорама з зображенням останніх 
хвилин Полтавської битви.  Вивчаючи цей матеріал по 
історії, можна уявляти все  насправді! 

       Завершенням нашого турне  стало  відвідування  
місця українського гончарства в с. Опішня, де ми позна-
йомилися з музеєм кераміки, історією та особливостями 
майстерності українських гончарів. А ще   самостійно  
зліпили горщики й свистунці на справжніх гончарних 
колах!  

        За два дні мені здалося, що я побувала на міні-
канікулах, але  з максимум  цікавинок!  

Ліза Сухіна , 7 клас 
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     Цього літа ми з батьками на декілька днів пої-
хали на Шацькі озера, що знаходяться на Волині. Я 
багато чув про них і дуже хотів туди поїхати. Ви 
можете уявити мою радість, коли мати сказала ме-

ні, що ми їдемо на одне з найбільших озер в Україні 
- Світязь. І от у моїй уві постає лісок із столітніх 
дубів, буків, грабів, а на галявині -  велике, наче 
море, озеро.       

     Нарешті ми вирушили в мандрівку до невелич-
кого села Світязь. Водойма повністю підтверджу-
вав свою назву – не тільки озеро,  а й тим фактом, 
що всі магазини, ринок, ресторани носили таку на-
зву. Хтось говорить: «Відпочивати на Шацьких гар-
но». А мене знамените «міні-море» трохи розчару-
вало. Лісок там дійсно був, але то були не дуби з 
грабами, а котеджі,  готелі, хати, збудовані практи-
чно на пляжі. Із вікна номера я  побачив Світязь - 
озеро. Воно було навіть більше, ніж я очікував. До-
вга водна поверхня, якій, здається, не видно кінця. 
А хмари   от-от торкнуться лінії горизонту.  

     Після обіду ми вирушили на  пляж.  
 Сонце, що сідало, розмальовувало воду озера ро-
жево-синім світлом, там плавали маленькі зграйки 
рибок, літали над водою ластівки. Яке ж воно все-
таки прекрасне, це озеро!  
Наступного ранку ми прощалися зі Світязем. Я 
останнього разу подивився на таке прекрасне, але 
водночас  таке незвідане  озеро… 

 
                                    Лісовський Михайло, 5 клас 
 

Довідка 
Світязь — найглибше озеро України, а також 
найбільше за об'ємом прісноводне озеро в країні 
(0,18 км³). У той же час об'єм інших українських 
прісноводних (мінералізація 0,8-1,3 г/л) Придунай-
ських озер Ялпуга — 0,39 км³ та Кагула — 0,18 км³. 

Належить до групи Шацьких озер, розташованих на 
території Шацького національного природного пар-
ку на Волинському Поліссі. 
Світязь розташований у Шацькому районі Волин-
ської області біля села Світязь. Площа озера 27,5 
км2, найбільша глибина 58,4 м, хоча середня глиби-
на становить 7,2 м, а прибережна смуга мілководна. 
Прозорість води до 8 м. Верхні шари води влітку 
прогріваються до 20 °C і більше, на глибині темпе-
ратура води постійна і становить 9 °C. На озері є 
острів площею до 7 гектарів. Через канал Світязь 
сполучається з озером Луки та іншими озерами. 
Біля берегів Світязя розташоване однойменне село. 
Берегова лінія протяжністю понад 30 км заросла 
комишами, очеретом та осокою, поблизу берегів 
вода частково вкрита ряскою й лататтям. Самі бере-
ги окреслені нечітко — піски, крейдяний мергель і 
вапняки надають їм своєрідності і неповторності. 
Сосни з березами, грабами, дубами подекуди підхо-

дять до самої води. 
 Серед учених немає єдиної думки щодо похо-
дження Світязя та інших Шацьких озер. Одні вва-
жають, що після відступу Дніпровського льодовика 
понад 10 тис. років тому на Поліссі утворилося ве-
личезне водоймище. Льодовик з півночі підпирав 
його, не давши воді стікати вниз. Озера розгляда-
ються ними як релікти, тобто залишки цього гігант-
ського водоймища, западини якої з часом поглиби-
лися вимиванням вапняків підземними потоками. 
Інші учені твердять, що озера мають виключно кар-
стове походження. А поява глибоких западин, за 
цим припущенням, пов'язана з підняттям і опускан-
ням окремих тектонічних блоків. 

 
За метеріалами вільної енциклопедії  

“Вікіпедія” (uk.wikipedia.org) 
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Гімназія,  
куратор, діти 

 
Куратор – справжній диригент, 
Його оркестр – прекрасні діти. 
Робота з ними – чарівний момент, 
І як від цього не радіти. 
 
Моє кредо – усіх любити 
І добро лише творити. 
Хочеш мати щедрий урожай, 
Про зерно своє подбай 

 
Шлях до успіху складний,  
Але часу я не марную, 
Сміло вгору я крокую. 
 
Я дбаю про духовний розви-
ток дитини. 
Збереження здоров’я теж 
важливо 
І патріотом бути України –  
Без цього виховання неможливе.  
 
Закон життя ми схвалюєм у гурті. 
Закони самоврядування – в кожнім слові. 
Законом цим зростають школярі, 
Бо ми творці своєї долі. 
 
У згусток, спрямований мудро і чисто. 
Він зміст усіх моїх мрій. 
Навчити дітей бути людиною 
Основний це закон моїх дій. 
 
Міс Ерудит, спортивні змагання, 
Свята пісень, гімназійна весна, 
Додати до цього відмінне навчання –  
Ось виховної роботи краса.  
 
Діти – справжні мудреці, 
Працюють і відпочивають 
У радісні хвилини ці, 
Що так частенько випадають. 

 
У сфері навчальній співпраця важлива: 
Учитель – куратор – батьки. 
Нехай ця робота така клопітлива, 
Хай будуть щасливі й доньки й сини.  
 
Ми – спадкоємці цінностей держави. 
Це – України гордість, проекту  
класу це надійний крок. 
Ми з задоволенням виконували справу, 
Що прославляє український наш народ 
 
На світі білому єдине, 
Як і Дніпрова течія, 

Домашнє вогнище родинне 
І гімназійне тут життя. 
 
Батьки, куратор, куратор і батьки 
Нерозділиме і одвічне коло 
Ми засіваємо житейське поле 
І не на день майбутній – на віки 
 

У цьому році особлива дата. 
Гімназія – провідна зірка у житті. 
Для кожного із нас – це свято, 
Хай важкою стеляться путі 
 
Ми дружно і спільно 
Почнем працювати, 
Щоб класом року 
В гімназії стати. 
 

Ну що ж, сьогодні наш 
оркестр уже звучить 
І буде жити, поки й 
віку 
Яке це щастя – просто 
жить! 
Тож хай оркестр зву-
чить без кінця.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Бутко Антоніна Іванівна,  
учитель української  
мови та літератури, 
 куратор 8 класу  
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Кросворд 
“Шкільний” 

 
1. В ньому я пишу весь 
час 
 І не тільки я  - весь клас! 
 Пишем гарно, як один! 
 Бо «обличчя учня» він.   
 
 2. Дуже я потрібна всім, 
 І дорослим, і малим. 
 Всіх я розуму учу,  
 Хоч сама завжди мовчу.   
 
3. Ниточки, папір, тка-
нину, 
 Розділяють на частини.   
 
4. Всяк школяр його шанує, 
 Бо він пише і малює, 
 Хто ж цей славний молодець? 
 Здогадались?   
 
 5. В нім малюють сонце, квіти, 
 Маму, тата, гарний дім. 
 У цій «книзі» малювати 
 Дітям до вподоби всім.   
  
 6. Лінія пряма – це мука 
 Навіть для самого Вмійка. 
 Вміти креслити – наука! 
 Допоможе тут…   
  
 7. На хатинку схожий я. 
 Тут живе одна сім’я: 
 Мама-ручка, циркуль-тато 
 Й діток-олівців багато.   
 
 8. А ще одна хатинка 
 Схожа на торбинку. 
 Всі книжки туди кладу, 
 Як до школи я іду.  
 

9. Жив колись дідусь Перо, 
 Вчив писати дітвору, 
 В нього гарна є онучка: 
 Кулькова червона…  
 
10.  Веселкові кольори –  
 Для шкільної дітвори: 
 Синій колір – це для неба, 
 А для сонця – жовтий 
треба, 
 Всі барвисті, кольорові, 
 З пензлем малювать го-
тові.  
 
11. Гострий ніс і вперта 
дуже вдача, 
 З олівцем він дружить на 
додачу. 

 Та кутів не любить малювати, 
 Все б йому кружляти і кружляти.  
 
12. Я негарно написала, 
 А вона усе злизала. 
 Олівців моїх сусідка 
 Ця вертлява буквоїдка. 
 
13. Які уроки вже були, 
 Що назавтра задали, 
 Пам’ятає всі оцінки, 
 Навіть ті, що з поведінки.  
 
14. Величезне полотно 
 Та й існує вже давно. 
 Любим ми на нім писати, 
 А ще більше – витирати.   
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