
 

 

 

♦ В і т а є м о              
зі святом 

♦ Чому молодь рід-
ко розмовляє 
українською 

♦ Міжнарод н и й 
день рідної мови: 
Фоторепортаж.  
Що для мене рід-
на мова. А чи 
знаєте ви? 

♦ День пам'яті . 
Екскурсія до му-
зею 

♦ День святого Ва-
л е н т и н а 
(англійська мова) 

♦ День захисника 
Вітчизни - фо-
торепортаж 

♦ Я і Я: Храм ти-
ші.  

♦ Я і Я: Очі люди-
ни. Нова людина. 

♦ Поговоримо про 
етикет. 

♦ Вітаємо перемо-
жців. 

Дитяча служба новин  гімназії «Ерудит» міста Києва 

     

 

    Сердечно вітаю 

чоловіків та юна-

ків із Днем захис-

ника Вітчизни – 

святом, яке ввіб-

рало в себе багаті й славні ратні тради-  

 

 

ції, уособлює мужність і героїзм обо-

ронців та визволителів рідної землі на 

всіх етапах її історії. 

 Директор гімназії “ Ерудит”  

Перехейда Олександр  

Михайлович 
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   Щиро вітаємо  зі справжнім чолові-

чим святом, історія якого сягає почат-

ку минулого століття, - Днем захисни-

ка Вітчизни! 

23 лютого – визначна дата для всіх 

чоловіків, хто колись мав честь носити 

погони й захищати народ та державу. 

 Учні 5-А класу від імені  дівчат та 

жінок гімназії “Ерудит” вітають чоло-

віків із цим святом.  

     Наша повага славним захисникам!  

     Вітання Перехейді Олександру 

Михайловичу, директору гімназії! 

     Вітання Кравцову Івану Григоро-

вичу, який навчає наших юнаків війсь-

ковій справі! 

     Вітання Шевченку Олександру 

Михайловичу, учителю фізичної куль-

тури! 

     Вітання Гайдаку Роману Ігорови-

чу,  ком-

п'ютерному генію! 

     Вітання Черепанову Володимиру  

Інокентійовичу! 

     Зичимо всім щастя, здоров'я, успі-

хів! 

Духмяний хліб на рушнику, 

 Гостинно розпростерті руки, 

 Щасливу матері сльозу, 

 І дідуся з веселим внуком! 

 

 За бескиди й дніпровські схили, 

 За наш пісенний славний рід, 

 За пломінь в косах у калини, 

 І за чумацький небозвід! 

 

 За нашу рідну Україну, 

 Що зберегли за всі віки - 

 Низький уклін і тричі "СЛАВА!" 

 Українські захисники! 
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ЧОМУ МОЛОДЬ РІДКО 
РОЗМОВЛЯЄ 

УКРАЇНСЬКОЮ 
 
      На жаль, у Києві 

рідко можна  почути 

українську мову в 

школах на перервах 

крім, як на уроках. 

     Рідко хто й вдома 

розмовляє українсь-

кою, хоча й вважають її рі-

дною. Більше чути 

російську. І на вулиці, і в 

транспорті, і в шкільних 

коридорах, бо так звикли, 

бо вважають її мовою 

міжнаціонального 

спілкування. 

      Проблема русифікації 

та дискримінації 

української мови успадко-

вана з колоніального минулого. Понад три 

століття цілеспрямованого 

нав’язування комплексу 

меншовартості 

"малоросів" порівняно із 

"великоросами" так чи 

інакше оберталося довкола 

мови, оскільки, 

відмовившись від своєї 

рідної і прийнявши 

панівну в імперії, українці 

могли розраховувати на повноцінну 

реалізацію своїх  амбіцій, просочування в 

середовище "вищих класів" із соціальних 

низів, із якими впродовж віків ототожнюва-

лося україномовне селянство. 

       У результаті розвитку процесів 

урбанізації (зростання населення міст) 

відбувався процес втрати українцями рідної 

мови на користь панівної у міському 

середовищі. 

 Так російська мова в Україні — рідна 

мова близько 30% населення України, яка в 

Україні має багате історичне минуле. 

           Вона більше  поширена  у 

Східному та Південно-східному 

регіонах. 

70 процентам  населення України 

рідна мова - українська.  

         Але стан української мови в 

найбільшій країні Європи, тобто в 

нашій з вами державі, поганий.  

Молодь не дуже охоче розмовляє 

нею. 

      Але кожна  країна прагне того, щоб збе-

регти свою рідну мову, бо без неї 

не існує  і країни.  

       З часом все зміниться. І вже 

зараз в початкових класах діти 

вважають, що в Україні обов’язко-

во має звучати українська мова, 

тобто українці повинні спілкувати-

ся державною мовою. 

        Побільше спілкуйтесь 
українською!  Лише за активного 

спілкування  ми якнайкраще засвоюємо 

лексику і вчимося говорити правильно. 

                                Соловей Ірина, 11 клас 
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Міжнародний день рідної мови 

Як парость виноградної лози,  

Плекайте мову.  

Пильно й ненастанно  

Політь бур’ян.  

Чистіша від сльози  

Вона хай буде.  

Вірно і слухняно  

Нехай вона щоразу 
служить вам,  

Хоч і живе своїм 
живим життям. 

М.Рильський. 

        Міжнародний день рідної мови — день 

"підтримки мовного та культурного різноманіття 

та багатомовності" проголошений на ХХХ сесії 

Генеральної конференції ЮНЕСКО, що проходи-

ла 26 жовтня - 17 листопада 1999 року в Парижі. 

Відзначається щороку 21 лютого, починаючи з 

2000 року.  

Чому саме 21 лютого ?  

      1952 року тогочасна влада Пакистану прого-

лосила урду єдиною державною мовою, рідною 

вона була лише для 3% населення. Це було нега-

тивно сприйнято, особливо на сході, де майже 

виключно розмовляли бенгальською мовою. 21 

лютого 1952 року, під час демонстрації протесту 

в Дака, поліція та військові убили декількох 

студентів-демонстрантів. Після проголошення 

незалежності Східного Пакистану (Бангладеш) 

1971 року відбулися зміни. Цей день відзначають 

у  країні як день мучеників. За пропозицією Банг-

ладеш, ЮНЕСКО проголосило 21 лютого 2000 

вперше як Міжнародний день рідної мови.  

          В Україні це свято існує з 2002 року, коли з 

метою зміцнення державотворчої функції 

української мови, сприяння вільному розвитку і 

використанню російської, інших мов 

національних меншин України Президент 

України підписав відповідне розпорядження про 

відзначення Міжнародного дня рідної мови.  

      Заснування Дня рідної мови має велике зна-

чення. За оцінками фахівців із 6000 мов, які нині 

існують, більшість знаходиться під загрозою 

зникнення в найближче десятиріччя. Залучення 

уваги міжнародної спільноти до цієї теми – важ-

ливий крок до визначення необхідності захистити 

різноманіття культур.  

       Мова, якої нас навчила рідна мати повнить 

наші думки. Ми будемо далеко подорожувати, 

роками жити за кордоном, вивчати та оволодівати 

іншими мовами, проте всі наші дні будуть напов-

нюватися словами, через які ми вперше почали 

сприймати навколишній світ рідною мовою.  

       Рівень розвитку мови є джерелом духовного 

розвитку народу. Недарма вчені твердять, що 

словник – це те, що народ знає про світ, а грама-

тика - це те, як він про цей світ говорить. Знати, 

берегти і примножувати рідну мову – обов'язок 

кожної людини. "Без мови рідної, юначе, й наро-

ду нашого нема",  - писав В.Сосюра. 

                               Комісарчук Юлія, 7 клас 

ЕРУДОВАНИЙ ГІМНАЗИСТ 
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Що для мене рідна мова 
 

     Для мене рідна мова – це мова, якою зі 

мною змалечку розмовляли батьки. Це украї-

нська. Вона співуча, багата, поетична. Це 

мова також моїх предків. 

    Рідною мовою я сказав своє перше слово: 

«Мама». Цією мовою мама 

та бабуся співали мені ко-

лискові та читали казки 

перед сном. Я вчив на-

пам`ять дитячі віршики та 

пісеньки, створені україн-

ськими поетами спеціаль-

но для дітей.  

     Коли я виходив надвір та вчився спілкува-

тися з дітлахами, то говорив українською. Не 

всі вони розмовляли так, як я, бо в нас бага-

тонаціональна країна. Але ми чудово розумі-

ли один одного. Я вчився поважати рідні мо-

ви інших людей, а вони – мою.  

    Зараз я навчаюся в гімназії своєю рідною 

мовою. Звичайно, я не обмежуюся нею, мене 

цікавлять мови інших народів. Я вивчаю в 

школі іноземні мови, і ці знання знадоблять-

ся мені в житті. Але рідна мо-

ва для мене найдорогоцінні-

ша. Вона неначе тепла домів-

ка, де тобі завжди раді.  

Можливо, у житті я буду ба-

гато подорожувати. Мені хо-

тілося б побачити світ, пома-

ндрувати. Але ніколи не забуду своєї рідної 

мови. Вона для мене одна, я пишаюся нею. 

Своїх дітей у майбутньому я обов’язково бу-

ду навчати своєї рідної мови, щоб передати її 

в спадок. 

                   Сандуляк Артем, 5-Б клас 

               А чи знаєте ви? 

    Украї<нська мо<ва — національна мова 

українців. Належить до слов'янської групи 

індоєвропейської мовної сім'ї. Число мовців 

— близько 45 млн., більшість яких живе в 

Україні.  

      Українська мова є держав-

ною мовою в Україні. Пошире-

на вона також у Білорусі, Мол-

дові, Польщі, Росії, Румунії, 

Словаччині, Казахстані, Арге-

нтині, Бразилії, Великій Британії, Канаді, 

США та інших країнах, де мешкають україн-

ці. Українською мовою у світі послугову-

ються від 41 до 45 млн. осіб, вона є другою 

чи третьою слов'янською мовою за кількістю 

мовців (після російської та, можливо, поль-

ської) та входить до третього 

десятка найпоширеніших 

мов світу. 

                 Харитонов  

             Олександр, 7 клас 



 

 

Екскурсія до музею 
            У 1992 році 

в Меморіальному 

комплексі 

"Національний 

музей історії Ве-

ликої Вітчизняної 

війни 1941 - 1945 

рр." за ініціативою 

та участю Української Спілки ветеранів Афганіс-

тану було створено реліквійну експозицію "Твої, 

Батьківщино, сини. Обов'язок. Подвиг. Трагедія" 

фактично музей радянських во-

їнів-інтернаціоналістів, єдиний 

такого рівня в колишньому Ра-

дянському Союзі. За ці роки 

через його зали пройшло сотні 

тисяч відвідувачів, зокрема гос-

ті України з ближнього та дале-

кого зарубіжжя. 

           Поталанило й нам, учням 

10-Б класу, на чолі з Іриною 

Володимирівною побувати в 

цьому незвичайному музеї. Пе-

рший “афганський” експонат 

надійшов до фондів музею ще 1982 року, а зага-

лом зібрано понад 12 тисяч екс-

понатів, тисячі комплектів ма-

теріалів учасників афганської 

війни.  

          Минуле назавжди лиша-

ється з нами. Тому жодна вій-

на не може бути забутою, на-

віть та, яку було засуджено 

суспільством. Рядові солдати  

не починають – вони гинуть 

на цих війнах, виконуючи свій 

військовий обов’язок до кінця. 

У першому залі, що має назву 

“Чорний тюльпан”, іде розповідь про трагедію 

полеглих - це сво-

єрідний реквієм 

по загиблих. Роз-

кидані лопасті ве-

ртольота, немов 

зловісний молох 

афганської війни, 

який перемолов людські долі, нікого не залиши-

вши неушкодженими. Понад 3 тисячі синів 

України – переважно 20-річних – полягли на цій 

жахливій війні. Їхні імена – у цьому залі, їхні 

молоді обличчя дивляться на нас із фотографій. 

3104 прізвища, 2190 фотокарток. На 

фото  – немов постаті загиблих 

“афганців”, які йдуть у небуття. І 

слова: “ Ми повернулися не всі, про-

стіть нас, матері...” 

        Піднімаємося на другий поверх 

сходами, на яких ніби розквітають 

дерева, що символізують весну, жит-

тя, мрії, надії, сподівання хлопців 80-

х років.  

         Друга зала має назву “Афган”. 

Експозиція насичена численними 

фотографіями, документами, речами, 

малюнками учасників афганської війни, військо-

вим і медичним спорядженням, чис-

ленними плакатами, які створюють 

уяву про той час, який вибрав хлоп-

ців 1960-1970 років народження не 

для життя, а для війни. Тут також ви-

свічуються документи, що раніше не 

могли бути відомі широкому загалу, 

бо мали гриф “Цілком таємно”. У 

них розповідається про події 

“невідомої війни ”, починаючи з пе-

редісторії введення радянських 

військ до Афганістану 25 грудня 

1979 року і до їх виведення 15 люто-

го 1989 року.  
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            Реліквійні матеріа-

ли зали розміщені по його 

периметру в ящиках для 

снарядів та зброї. Присто-

совано й інші предмети 

військового обладнання. 

Усі разом вони створю-

ють своєрідний лабіринт афганської війни.  

         У центрі зали – безліч “речей” війни – сві-

дків дев’ятирічної трагедії. Це немов наш вирок 

цій неправедній війні. Дороговказ із назвами 

всіх обласних центрів України нагадує про те, 

що до Афганістану з 1979 по 1989 рік ішли хло-

пці з усіх куточків нашої землі, і немає жодної 

області в Україні, де не було б загиблих на цій 

війні.  

       Нелегко уявити очі осиротілих матерів, ба-

тьків, дружин, наречених, дітей… На сьогодні в 

Україні проживає 711 “афганських” сиріт, 505 

вдів. Пам’ять про Афган зберігають ті, хто 

втратив своїх бойових друзів.                                                                                                                   

Селютіна Катерина, 10-Б 

                        ***  

                   Афганістан 

Багато ран 

І сліз багато. 

За кроком крок 

Кров на пісок - 

Нема солдата. 

Афганістан 

Багато сліз 

І море болю. 

Але Пан-Біг 

Мене зберіг, 

Не слухав долю. 

Афганістан 

Стріляв “душман” 

Та не в повітря. 

А я живу 

Тебе зову, 

Мій друже-вітре. 

Афганістан 

Там у пісках 

Поміж камінням. 

Останній бій 

Останній шлях… 

Лишилось ім'я. 

Афганістан 

Багато ран, 

Багато горя. 

Чому Пан-Біг 

Мене зберіг, 

Небесна зоре? 

Чому Пан-Біг  

Мене зберіг 

Поміж пісками… 

Афганістан 

Лишив туман 

Понад висками... 

 



 

 

St Valentine’s Day 
One of the interna-
tional holidays is St. 
Valentine’s 
Day. This 
holiday 
has its 

story about two sweethearts, 
that’s why it’s called the day of 
all sweethearts. On this day many 

people make a declaration of love and pro-
pose marriage. And if they’ve already found 
their love, they just remind about it and make 
surprises or give presents to each other. The 

main symbol of this holiday 
is valentine. It’s a small 
heartshaped card. It is put 
into the postbox of that per-
son whom you like.  

      Nastya Yaroshenko , 7 
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    St Valentine’s Day 
 St. Valentine's Day falls on February 14, and 
is the traditional day on which lovers in cer-
tain cultures let each other know about their 
love, commonly by sending Valentine's cards, 
which are often anonymous. The history of 
Valentine's day can be traced back to an ob-
scure Catholic Church feast day, said to be in 
honor of Saint Valentine. The day's associa-
tions with romantic love arrived after the 
High Middle Ages, during which the concept 
of romantic love was formulated. 
      The day is now most closely associated 
with the mutual exchange of love notes in the 
form of "valentines." Modern Valentine sym-
bols include the heart-shaped outline and the 
figure of the winged Cupid. Since the 19th 
century, the practice of hand writing notes 
has largely given way to the exchange of 
mass-produced greeting cards. The Greeting 
Card Association estimates that, world-wide, 
approximately one billion valentine cards are 
sent each year, making the day the second 
largest card-sending holiday of the year be-
hind Christmas. The association also esti-
mates that women purchase approximately 85 
percent of all valentines. 

History of Valentine's Day 
February fertility festivals 

 The association of the middle of February 
with love and fertility dates to ancient times. 
In the calendar of Ancient Athens, the period 
between mid January and mid February was 

the month of Gamelion, which was dedicated 
to the sacred marriage of Zeus and Hera. 
     In Ancient Rome, the day of February 15 
was Lupercalia, the festival of Lupercus, the 
god of fertility, who was represented as half-
naked and dressed in goat skins. As part of 
the purification ritual, the priests of Lupercus 
would sacrifice goats to the god, and after 
drinking wine, they would run through the 
streets of Rome holding pieces of the goat 
skin above their heads, touching anyone they 
met. Young women especially would come 
forth voluntarily for the occasion, in the be-
lief that being so touched would render them 
fruitful and bring easy childbirth. 
     The connection between St. Valentine and 
romantic love is not mentioned in any early 
histories and is regarded by secular historians 
as purely a matter of legend (see below). The 
feast of St. Valentine was first declared to be 
on February 14 by Pope Gelasius I in 496. 
There is a widespread legend that he created 
the day to counter the practice held on Luper-
calia of young men and women pairing off as 
lovers by drawing their names out of an urn, 
but this practice is not attested in any sources 
from that era. 
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                Valentine’s Day 

    One of the international 

holidays is St. Valentine’s 

Day. This holiday has its 

story about two sweet-

hearts, that’s why it’s called 

the day of all sweethearts. On this day 

many people make a declaration of love 

and propose marriage. And if they’ve al-

ready found their love, they just remind 

about it and make surprises or give pre-

sents to each other. The main symbol of 

this holiday is valentine. It’s a small heart-

shaped card. People buy valentines or 

make them themselves. It is put into the 

postbox of that person whom you like. 

There are several legends about 

St. Valentine's Day. One of the legends 

says that Valentine was Christian priest 

who lived in the 3 century A.D. He was put 

into prison by roman authorities for his 

teachings and was beheaded on February 

14. According to the legend he performed a 

miracle — he cured his jailer's daughter of 

her blindness. Before the execution he 

wrote her a letter signed «From Your Val-

entine». 

I love this holiday because it gives people 

happiness and joy. For sweethearts this 

holiday is another reason to show their 

love.                                                                                                                             

Nastya Puzakova, 7 form  

      Один із міжнародних 

свят - День святого Вален-

тина. Це свято має свою 

історію про двох закоха-

них, тому його називають 

День усіх закоханих.  

      Цього дня багато людей зізнаються 

один одному в коханні, роблять 

пропозиції. А якщо вони вже знайшли 

свою любов, то нагадують про це - да-

рують один одному подарунки, роблять 

сюрпризи. Головним символом свята є 

«валентинка». Це маленька листівка у 

формі сердечка. Люди  її купують або 

роблять самостійно, кладуть у поштову 

скриньку людині, яка тобі подобається. 

Існує декілька легенд про 

День святого Валентина. В 

одній із легенд говориться, 

що Валентин був христи-

янським священиком, який 

жив у третьому столітті до 

н.е. Згідно з легендою, він створив ди-

во: зцілив дочку тюремника від 

сліпоти. Перед стратою він написав їй 

лист, який підписав: «Від твого Вален-

тина». 

       Я люблю це свято, за те, що воно 

дарує людям багато радості і щастя. А 

закоханим ще один привід виявити 

свою любов.                                                                                                                             

Настя Пузакова, 7 клас 
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Я І Я 

      Храм тиші 

     Храм тиші - це внутрішній світ людини. 

Людина - це система, яка сама себе регулює, 

виправляє та удосконалює. А це є управлінням 

своїм життям. 

     Мій Храм тиші - це зміцнення сили волі, 

тих позитивних якостей, які допомагають до-

лати перешкоди на шляху до мети. 

      Людині, яка хоче досягти у своєму житті 

певних висот, створити кар'єру, розвивати си-

лу волі просто необхідно. Адже для того, щоб 

знайти спільну мову з оточуючими, стримува-

ти свої емоції, неодмінно потрібна сила волі. 

Вона також допомагає пережити тимчасові 

труднощі, які трапляються в житті. Слабка 

людина ніколи нічого не досягне, якщо пос-

тійно буде  давати слабинку. 

     Я хочу досягти у своєму житті багато пе-

ремог, а тому розвивати силу волі  необхідно. 

Я змушуватиму себе працювати, незважаючи 

на будь-які неприємності, навчатимуся уника-

ти конфлікти, налагоджуватиму стосунки в 

колективі. Батько мені говорить, що я  можу 

зробити та досягти більшого, чим собі уявляю. 

Я переконаний, що допомагає розвивати силу 

волі ще й заняття спортом. 

     Не слід забувати, що тільки лінь заважає 

нам справлятися з тим чи іншим непосильним 

завданням. А от сильна людина здатна взяти 

себе в руки, повірити та перемогти і лінь, і пе-

решкоди, і себе. 

   Отже, частіше зазирайте до свого Храму 

тиші! 

                           Сандуляк Артем, 5-Б клас  

      Мій храм Тиші 

    Ви коли-небудь зазирали до  храму Тиші? 

Запитаєте: що це за храм? Так, я також не од-

разу зрозумів. Але наша вчитель пояснила, що 

слід сісти в абсолютній тиші 

та зазирнути до свого Храму 

- до душі. Якщо ж ти не 

знайдеш скриньку зі скар-

бом (не майте на увазі гро-

ші), то, можливо, вона заки-

дана пилюкою: образами, 

непорозуміннями, грубіс-

тю… Вона порадила  здмухнути той пил - і 

скарб знайдеться. 

    Я  вдома зазирнув до свого Храму, але скарб 

побачив не одразу…  

     Шукав, шукав його у своїх думках, переби-

рав подумки свої вчинки, дії… 

    Але потім я зрозумів - потрібно не просто 

здмухувати пил, а  викопувати свою скриньку 

зі скарбом із-під  “бруду” та 

“непотребу”. Я довго копав, та 

таки знайшов. Я відкрив та поба-

чив, що, на жаль, скринька напо-

внена “скарбами”  тільки наполо-

вину. 

       З того часу я ніколи не зако-

пую свій скарб, а тільки напов-

нюю та наповнюю ним свою скриню, щоб мій 

храм Тиші тільки сяяв та розквітав, а не руйну-

вався. 

                       Чуйко Микита, 5-Б клас 



 

 

Очі людини 
    Я люблю ди-

витися сонячно-

го дня на морсь-

кі хвилі, бачити, 

як виблискують 

смарагдами ма-

ленькі краплини, 

що розлітаються 

урізнобіч, коли 

хвиля розбива-

ється об кам’яний берег. Люблю спостерігати, 

як змінює свої відтінки весняна трава, коли 

раптом погоже небо затягують темні хмари. А 

найбільше люблю вдивлятися в небо, далеке, 

безкінечне, мінливе. 

   Небо буває різним, немає жодного дня, 

щоб воно було незмінним. Кожен день у ньо-

го новий відтінок, невловимий, але властивий 

лише цьому дню, і ніякому іншому. Саме то-

му я люблю блакитнооких людей. Їх очі не-

суть у собі відтінок кожного дня, який може 

побачити людина. Мільярди людей ... мільяр-

ди днів ... мільярди відтінків очей ... 

   Зустрічаються люди, чиї очі схожі на по-

гожий весняний день. Такий колір називають 

блакитним або волошковим. Ні, це занадто 

просто… Ніжно-блакитний, трепетно-

блакитний, як погожий день, коли повітря на-

повнюється чистотою й весняною свіжістю, 

він прозорий і яскравий, і жодна хмарка не 

порушує цієї незбагненної чистоти. Навіть 

море в свої тихі перші літні дні прозоре навіть 

на глибині пари десятків метрів не може відо-

бразити цієї прозорості та свіжості ... свіжості 

весняного неба. Так, це прекрасний колір! 

    Іноді зустрічаєш людей зеленооких. Див-

но дивитися в їхні очі. Моторошно від незви-

чайності й приємно від краси. Гарні очі. Ди-

вишся й здається, що теплого літнього дня 

вийшов у чисте поле. Легенький вітерець ко-

тить хвилі соковитої трави, і вона, розтриво-

жена й обурена, переливається різними відті-

нками, нагадує в цю хвилину розсипи смараг-

дів чи малахіту, що видобуті з найтемніших 

земних недр та оброблені найретельнішим 

майстром-ювеліром. Гарні очі зеленого кольо-

ру! 

     Сірооких людей можна часто побачити 

навколо. Сірий – поєднання  протилежних 

якостей чорного й білого, як день і ніч, світло 

й темрява, добро і зло. Дивний колір дивного 

світу. Дивишся у такі очі й відчуваєш водно-

час тепло і холод, захоплення й відчуження, 

радість і тривогу. Туманний ранок, сонце ледь 

пробивається крізь хмари, повітря холодне й 

вологе... Сірий день. Сумні очі сірого кольо-

ру! 

    Люблю людей карооких. Земля щойно 

зорана, а на ній - чорні круки. Ні, не так. Зем-

ля, яка звільнилася від оболонки – зеленої 

трави, різнобарвних квітів, опалого листя. Зе-

мля, яка живе, дихає, тепла й привітна, готова 

до майбутніх змін, а в цей момент істинна й 

прекрасна, щира. Добрі очі коричневого ко-

льору! 

                             (закінчення на стор.14) 

ПРОБИ ПЕРА: Я І Я 
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        Буває, що незнайома людина здається тобі 

давно знайомою, варто лише поглянути в її очі. 

Я завжди дивлюся в очі. Вони відображають 

душу - я згодний із древніми мудрецями, і все 

ж ... вони відображають більше, ніж душу...   

       Вони - віддзеркалення наших очікувань і 

бажань, вони - віддзеркалення на-

ших тривог і сподівань, вони - від-

дзеркалення наших вчинків і сум-

нівів,   вони - відображення нашо-

го внутрішнього світу з усіма його 

райдужними переливами й безліччю відтінків. І 

вся ця палітра таїться в одній єдиній краплинці, 

діаметром не більше сантиметра. Таємниця з 

таємниць, подія з подій, джерело усіх джерел… 

       Стає страшно, коли подумаю, що можна 

цього не помічати. І справа не в самих очах, 

справа в світлі, яке вони випромінюють.  Світлі, 

невидимому для сліпих. І не стільки сліпих - 

калік, скільки сліпих - осліплих по життю, чиє 

внутрішнє світло згасло, і навряд чи ще коли 

зможе відродитися. 

    Часто говорять про очі: «Іскряться, цвітуть, 

грають, світяться, виблискують, посміхаються, 

живуть…»  І так до безкінечності! Стільки епі-

тетів для такої малої частини людсь-

кого тіла, але такої важливої! 

       Я люблю очі людей. Я дивлюся в 

них і бачу цілий всесвіт. Всесвіт, що 

складається з двох маленьких кульок 

- планет, що становлять єдину галактику зі свої-

ми законами, правилами. Всесвіт, центром яко-

го є Людина. Дивно, але я люблю людей незале-

жно від кольору їх очей. Але все ж таки більше 

за все люблю тих, чиї очі світяться світлом доб-

ра й мудрості, тих, кого можна назвати Люди-

ною.   

                              Гончаренко Вадим, 9 клас 

ПРОБИ ПЕРА: Я І Я 

             Нова людина 

У світі посмішок і мрій, 

Гарних настроїв, надій 

На світ з’явилася дитина. 

Без дурних намірів –  

                 нова людина! 

 

Заглянь у її очі глибокі, блакитні… 

Там озеро мрій та надії оксамитні, 

Там чисте сумління, характер незлобний, 

Навичок, мрій там набір самородний. 

Дитина формує свою особистість: 

Щедрість та мудрість, вірність та 
щирість, 

Любов, розуміння, а також правдивість, 

Це навіть не знище буденная сирість. 

 

Надія кожного з батьків – у дитини 

В очах не побачити злої людини! 

Формуй своє «Я» та якості вміло, 

Щоб потім тобі в душі не боліло. 
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ПОГОВОРИМО ПРО ЕТИКЕТ 

      Багато століть існує людство, і в його 
житті повторювались деякі звичні, 
повсякденні ситуації. Люди зустрічались і роз-
лучались, знайомились, виявляли один до од-
ного увагу, робили послуги, відмовляли в 
проханні, приносили подарунки, висловлюва-
ли співчуття. І поступово знаходили розумні 
методи дій у різних ситуаціях. Так виникли 
правила поведінки - етикет. 

        Саме слово "етикет" французького поход-
ження. Багато які правила етикету виникли в 
далекій давнині як розумні. Людство пронесло 
їх через століття, вони перетворилися в добрі 
традиції. 

      Дуже важливо людині з перших кроків 
життя привчитись до виконання загально-
прийнятих норм поведінки і дотримуватись їх 
без нагадування. Коли ці правила будуть 
засвоєні людиною, вони перетворяться в її 
цінні якості, що називаються вихованістю. 

    Невміння відповідно поводити себе серед 
оточуючих, поважати, берегти і жаліти один 
одного до напружень і конфліктів. 

    Тактовна людина розуміє, коли може завда-
ти іншій людині неприємність, біль чи 
радість; розуміє потреби і переживання інших. 

   Тактовна людина намагається попередити 
ситуації, що створюють незручність. Якщо 
правила етикету можна механічно завчити - 
вони стануть доброю звичкою. 

    Тактовна людина  не підкреслює своєї пе-
реваги чи переваги свого суспільного стано-
вища, не пихата і не розв'язна, завжди 
зважає на присутніх і на ситуацію, не 
демонструє своєї неприязні.  

   Вихованість має і велику індивідуальну 
значимість. Привітна, доброзичлива, тактов-
на людина з приємними манерами, почуттям 

власної гідності і знанням правил 
пристойності  викликає позитивну реакцію 
оточуючих, їхню симпатію. Це допомагає їй 
швидше досягти контакту з людьми. 

        Першою умовою вихованості є знання  
норм і правил поведінки. У людини немає 
механізмів, які б одразу визначали її правиль-
ну поведінку серед людей, отже треба вчити-
ся. 

     Але знати етикет замало, треба вміти його 
використовувати. Кожен день нам доводиться 
виконувати багато простих дій: поступатись 
місцем, привітно вітатися, ввічливо вибачати-
ся. І навіть найпростіші з цих дій вимагають 
певних умінь. Тренування для відпрацювання 
правил етикету - ось друга умова вихованості. 

     Чим частіше ми повторюватимемо 
правильні дії і вчинки, тим менше зусиль вони 
від нас вимагатимуть, тим природнішою, 
невимушенішою, красивішою стане наша 
поведінка. Міцні і стабільні звички поведінки 
- третя обов'язкова умова вихованості.   

       Справжня культура поведінки не прихо-
дить тільки з підручників та книжок із етике-
ту. Добре і сердечне ставлення до всіх людей, 
з якими доводиться спілкуватися в житті, - ось 
що найважливіше.   Ввічливим, тактовним, 
делікатним може бути тільки той, хто завжди 
доброзичливий до людей, хто думає не тільки 
про себе, а й про інших. 

                                Ольховик Дмитро, 8 клас 



 

 

16                                                                       №6(66)  лютий 2013 

НАШІ ПЕРЕМОЖЦІ 

Від редакторів газети: якщо вам цікава наша газета, з радістю вислухаємо ваші пропозиції щодо введення нових  
рубрик, а також власні погляди на життя, посприяємо реалізації ваших творчих здібностей. 

Засновник та  
видавець 
 газети: 

  
гімназія 

«Ерудит» 
м.Київ 

  

Колектив редакції: 
  Гол. редактор, коректор: Андрієнко С.В. 

Помічники редактора: Заболотна О.О.,  
Луньова І.В. 

(Газета на правах інформаційного бюлетеня)       
 
Голови рубрик:  Комісарчук Юлія, 7 кл., Сухіна 
Єлизавета, 7 кл., Стрілець Анастасія, 7 кл., Маріот  
Єлизавета, 6-Б кл., Павлюк Марія, 7 кл.. 

Наша адреса: 
м.Київ, вул. Тупікова, 27 
тел. (044) 401-10-61 
E-mail:erudit-times@ ukr.net 
www.erudite-gim.at.ua 
 
Віддруковано на підприємстві: 
Поліграфічний центр  “Квітка” 
Наклад -  50 прим. 

Всі опубліковані матеріали є власністю редакції. Відповідальність за достовірність інформації несуть автори 
 матеріалів. Погляд редакції не завжди може співпадати з поглядом авторів матеріалів. 

Фото не завжди є прямими ілюстраціями до тексту. Рукописи не рецензуються та не повертаються! 


