
 

 

 
♦ Відзначення дня 
Перемоги в гім-
назії. 

♦ Гімназисти ві-
тають ветера-
нів! 

♦ Святкова лінійка 
до дня Перемо-
ги! 

♦ Конкурс “Клас 
року—2013” 

♦ Великодні та 
травневі  свята 
в “Ерудиті”! 

♦ Паска. Історія 
та походження 
назви свята! 

♦ Гімназійна весна-
2013 

♦ Ерудований гім-
назист. Бальний 
танець—це ви-
става! 

♦ Моя майбутня 
професія! 

♦ Сторінки інозем-
ними мовами. 
Der Muttertag! 

♦ Літературний 
десерт та ще 
багато цікаво-
го чекає на Вас 
у цьому номері! 

Дитяча служба новин  гімназії «Ерудит» міста Києва 
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 Протягом де-

сятиріч День 

Перемоги за-

лишається свя-

том із сумом 

від болю й 

втрат, самим 

душевним, зворушливим  святом усі-

єї країни! І хоча тих, хто пав у боях, 

захищаючи нашу Батьківщину, із ко-

жним роком все менше, але ми ніко-

ли не забудемо їх геройський подвиг!  

Низький уклін, вічна пам’ять і сла-

ва визволителям, котрі зі зброєю в 

руках захистили свободу й незалеж-

ність нашої країни, і трудівникам ти-

лу, які самовіддано працювали задля 

Перемоги. 

  Щиро бажаємо вам, дорогі вете-

рани, міцного здоров’я, довгих років 

активного життя, родинного затишку 

й тепла.  

  Нехай зігріває всіх нас незгасне 

світло Перемоги, додає сил та насна-

ги для добрих справ в ім’я щасливого 

майбутнього рідної землі. 

З повагою директор  

гімназії “Ерудит”  

Перехейда Олександр Михайлович 

 

 

 
 

Ми знову прийдемо до вічного вогню 
Рокам ніколи пам'яті не стерти 
Про тих, хто пережив страшну війну, 
І тих, хто залишивсь в обіймах смерті. 
Ми знову прийдемо до вічного вогню... 
 Із нами прийдуть і онуки й діти, 
Щоб ветеранам до землі вклонитись, 
Щоб вшанувати їхню сивину. 
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 ВИХОВУЄМО ПАТРІОТИЗМ 

          Війна́  
Дру́га світова́ війна́ — 
наймасштабніша  вій-
на в історії людства. 
Почалася 1 вересня 
1939 і тривала до 2 
вересня 1945, коли на 
борту лінкора 
«Міссурі» було підпи-

сано пакт про капітуляцію Японії перед союзни-
ми державами. Друга світова війна значно впли-
нула на долю людства. В ній брала участь 61 кра-
їна (80 % населення Землі). Воєнні дії відбували-
ся на територіях 40 країн. До збройних сил було 
мобілізовано 110 млн. осіб з усього світу. Загаль-
ні людські втрати досягли 50-55 млн. осіб, із них 
загинуло на фронтах 27 млн. 

      Датою початку війни прийнято вважати 1 вере-
сня 1939 року, коли Німеччина розпочала окупа-
цію Польщі. Британія та Франція оголосили війну 
Німеччині через два дні. 
                  Венедиктова Мілена, 5-Б клас 
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Великдень  
    На теренах України святкувати Великдень як 
Воскресіння Ісуса почали ще наприкінці першого 
тисячоліття з приходом християнства. Обидва 
свята збігалися у часі (весна, рівнодення) і стосу-
валися відродження життя і надій. З роками чу-
жорідне свято стало частиною місцевої культури. 
       Ісус Христос, за біблійним сюжетом, воскрес 
рано-вранці й Воскресіння супроводжувалось ве-
ликим землетрусом — янгол небесний відвалив 
камінь від дверей гробу Господнього. На світанку 
жінки-мироносиці Марія Магдалина, Діва Марія, 
мати Якова та Соломія прийшли до гробу з пахо-
щами, щоб покрити тіло Ісуса, але побачили від-
валений камінь і порожню труну. Тоді схвильова-
ним жінкам з'явився янгол та сповістив про Воск-
ресіння Господнє. 
             У «Католицькій енциклопедії» сказано: 
«Великдень увібрав у себе велику кількість язич-
ницьких звичаїв на честь повернення весни. Яйце 
є символом відродження життя ранньою вес-
ною… Кролик — це язичницький символ, і він 
завжди був символом родючості». 
      «Великдень, як і Різдво поділя-
ють у своїй основі сонячний харак-
тер, тобто пов'язані з дохристиянсь-
кою вірою в народження нового Со-
нця як божества, що є запорукою 
життя на землі.  
        Отже, Великдень у своїй пер-
шооснові — це свято весни, свято 
воскресіння землі та природи в ці-
лому до нового життя.   

Походження назви 
         Існує декілька легенд щодо 
виникнення назви свята. За однією з 
них назва «Великдень» («Великий День») з'яви-
лася аж наприкінці першого тисячоліття з прихо-
дом на українську землю християнства.  

            Легенда говорить, що «Великдень нази-
вається так тому, що в той час, коли Христос 

народився, сильно світило сонце і стояли такі 
довгі дні, що теперішніх треба сім зложити, 
щоб був один тодішній.  
      У західно-слов'янських мовах назва свята 
перекладається як «Великаніч»: чесь-
кою Velikonoce, а польською - Wielkanoc. У 
болгарській (південно-слов'янській мові) подіб-
но до української назви — Великден, а спорід-
нені болгарам македонці називають це свя-
то Велигден.  

Пасха 
       Слово «Пасха» походить від на-
зви старозаповітного свята Песах, що святкува-
ли юдеї в пам 'ять про звільнення 
від єгипетського полону. Пасхальне ягня в юде-
їв стало прообразом Христа, тому Христос іме-
нується ще Агнцем Божим, Агнцем Пасхаль-
ним, Пасхою. 
     Також і в інших європейських мовах назва 
цього свята походить від давньоєврейського 
«песах»: 
• грецькою Πάσχα (пасха), 
• латиною — Pascha, 

• голландською - pasen, 
• есперанто - pasko, 
• ісландською - páskar, 
• іспанською - pascua, 
• італійською - pasqua, 
• нижньо-німецькою   - 
Paschen, 
• російською - пасха, 
• французькою - pâques, 
• шведською - påskdagen 
• фінською - pääsiäinen. 
        Сьогодні свято Великодня в 
Україні символізує також загаль-

не відродження та оновлення світу. Збереглося 
багато звичаїв та обрядів, котрі здійснюються й 
нині, проте не мають прямого зв'язку з христи-
янством. 

                               Востряков Іван, 5-Б клас 

ЕРУДОВАНИЙ ГІМНАЗИСТ 
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Великдень      
     Великдень – це найбільше 
релігійне свято, яке відзначають 
навесні. У цей день, згідно з християн-
ською легендою, воскрес Ісус Христос 
після того, як його було розіп’ято на 
хресті. Це чудо символізує звільнення 
від гріхів для віруючих людей.  
   Підготовка до свята займає цілий 
тиждень, кожен день якого має особли-
ве значення, та який відзначають про-
веденням певних обрядів. Передує Ве-
ликодню Великий семитижневий піст. 
      Відзначають Великдень по- різно-
му в різних країнах світу й навіть різ-
них реґіонах України. Перед Великод-
нем у всіх родинах печуть смачні пас-
ки та виготовляють крашанки або про-
сто фарбують яйця в яскраві кольори.  
    Мені подобається запах та смак па-
сок, та особливо їхні верхівки, приси-
пані різнокольоровим цукром.  
     Рано-вранці в неділю всі йдуть до 
церкви, а після  сідають за святковий 
стіл. У церкві священик бризкає на 
людей та їжу святою водою. Є тра-
диція запалювати свічку та вставляти 
її у паску під час освячення. Якщо до-
нести свічку, що горить, до самого до-
му, то буде щастя та багатство протя-
гом цілого року. Цього дня зазвичай 
збирається вся родина для спілкування 
та веселощів. Навкруги панує радісна 

святкова атмосфера. 
      Існує народне повір’я про те, що 
після Великодня остаточно теплішає. 
Чим раніше свято, тим швидше настає 
весна. Я помітив, що цього дня 
обов’язково йде дощ, хоча б невели-
кий, а вже в понеділок настає тепла, 
сонячна погода. Великдень – одне з 
моїх найулюбленіших свят! 
     Мустафаєва Людмила, 6-Б клас 
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ЕРУДОВАНИЙ ГІМНАЗИСТ 

        Бальний танець – це вистава 
 

       Бальний танець – це вистава, у якому задіяні 
тільки два актори – чоловік та жінка. Він розпо-
відає про почуття, пристрасть, взаємовідносини 
пари. І тому завжди актуальний та сучасний. 
Спостерігати за танцюючою парою – ні з чим не 
зрівняне задоволення.  
      Коли на  
каналі 1+1 на-
ша сім'я впер-
ше побачила 
проект  «Танці 
з зірками»   усі 
закохалися в 
бальні танці. В 
цей час наша 
дочка пішла в 
перший клас і 
ми вирішили 
познайомити її 
з цим грандіоз-
ним, естетич-
ним видом 
спорту. Так, 
саме  спортом, 
незважаючи на 
те, що назива-
ється танцями. Це спорт, який потребує немалих 
витрат сили та енергії. Змагання,  конкурси по 
бальним танцям тримають танцюристів у тонусі 
та формі, вчать витримці, виховують силу волі та 
віру до перемоги.  
      Коли ми вперше привели доньку на паркет, їй 
було 6 рочків, а зараз їй 11  і залишається закоха-
ною в бальний танець. За цей час були і радощі 
від перемог, і сльози після тренувань, коли бо-
лять ноги, чи не виходить певний елемент тан-
цю, а  вона працює над ним, не звертаючи увагу 
на втому. Але, коли партнер виводить її на пар-

кет, забуваються всі невдачі—і вона у танці, а 
музика захоплює і уносить її далеко-далеко у 
світ мрій. У кожної пари існує свій улюблений 
танець. У Валерії  їх два  – джайв та самба.  
Джайв – енергійний безтурботний танець - родич 
рок-н-рола.  Самба – самий  ритмічний  та весе-
лий танець. Ще його називають танцем  флірту 
та закоханості. 

      Взагалі вся латиноамериканська про-
грама - відображення  внутрішнього сві-
ту Валерії. Вона теж енергійна та весела, 
безтурботна. 
      Навчитися цьому прекрасному виду 
спорту ніколи не пізно. Бальні танці 
вчать  найважливішому  -  виховують ві-
дчуття прекрасного! 

    Роженок Наталія Валеріївна,   

мама учениці 6-Б класу 

 



 

 

Моя майбутня професія 
       Про смаки не сперечаються. Різним 

людям подобаються різні речі, тому в 

різних людей різні захоплення. Я займа-

юся спортом. Мені подобається грати в 

теніс.  

 Спорт є важливою частиною мого жит-

тя.  

 Багато людей  бігають,  плавають, ката-

ються на ковзанах та лижах, тренуються 

в клубах та займаються в різних спорти-

вних секціях.  

        Фізична культура – важливий пре-

дмет у школі. Учні грають у волейбол, 

футбол, баскетбол.  

        Я граю в теніс вже 5 років. Він став 

дуже популярним зараз. Я беру участь у 

різноманітних змаганнях.  

          Кожна людина повинна робити 

все необхідне, щоб залишатися здоро-

вою, і повинна обрати спорт, яким вона 

цікавиться. 

     Якщо займатися спортом-почуваєш 

себе краще, маєш здоровий вигляд. Важ-

ливішим є те, що ти не будеш часто хво-

ріти. 

      Чому я займаюся спортом?  Я вва-

жаю, що для людини важливо бути силь-

ною і мати гарну статуру. Спорт  не для 

слабких, бо він вчить не тільки виграва-

ти, а й програвати.  

Голод Віталіна, 6-Б клас 
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Der Muttertag 
         Immer am zweiten Sonntag im Mai, in diesem 
Jahr also am 12. Mai, ist Muttertag. Viele Mütter 
freuen sich an ihrem Ehrentag über Blumen, Karten, 
Gedichte und Gebasteltes von ihren Kindern. Doch 
warum wir über-
haupt den Mutter-
tag feiern und wel-
che Bräuche es in 
anderen Ländern 
gibt, erfahrt ihr hi-
er. 
Warum feiern wir 

den Muttertag? 
        Der Ursprung 
des Muttertags ist 
bereits im alten 
Griechenland zu 
finden. Die Urmut-
ter und Mutter aller 
Gottheiten war die 
Göttin Rhea. Der 
ihr zu Ehren ent-
standene Mut-
terkult wurde mit 
einem großen 
Frühlingsfest ge-
feiert. 
       Im 13. 
Jahrhundert wurde in 
England der "Mothering 
Sunday" am Sonntag 
Laetare, also in der Mit-
te der Fastenzeit, ge-
feiert. Dort wurde der 
Mutter Kirche und der 
leiblichen Mutter gedankt. Außerdem wurde dieser 
Tag von den Kindern genutzt, um ihre Mütter zu 
besuchen und ihnen kleine Geschenke zu über-

reichen. 
       Im Jahr 1872 forderte die amerikanische 
Schriftstellerin und Frauenrechtlerin Julia Ward 
Howe einen offiziellen Feiertag für Mütter. Al-
lerdings wurde dieser Forderung nicht nachgekom-

men. Einige Jahre 
später, am 9. Mai 
1907 feierte Anna Jar-
vis den zweiten 
Todestag ihrer Mutter, 
die sich ebenfalls für 
die Einführung des 
Muttertags einsetzte, 
einen Dankes-
Gottesdienst zu Ehren 
alle Mütter in ihrer 
Heimtatkirche in Vir-
ginia. Dieses Ereignis 
wurde so populär, dass 
seit 1910 jährlich den 
Müttern im Bun-
desstatt Virgina 
gedankt wurde. 
Schließlich erklärte 

der US-Präsident 
Woodrow Wilson am 8. 
Mai 1914 den Mutter-
tag an jedem zweiten 
Sonntag im Mai zum 
nationalen Ehrentag. 
          Nach dem ersten 
Weltkrieg kam der Muttertag 
auch nach Europa. Im Jahr 
1923 wurde er durch den 
Verband Deutscher Blu-
mengeschäftsinhaber in 
Deutschland etabliert. Im 
Jahr 1933 wurde der Eh-

rentag der Mütter zum Staatsfeiertag, den die Nationalsozialis-
ten für ihre Mutterkult-Ideologie nutzten. Mit der Gründung 
der Bundesrepublik 1949 wurde der Muttertag wieder zum . 
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rein privaten Feiertag. In der DDR wurde er durch 

den Internationalen Frauentag am 8. März ersetzt. 

Wann ist Muttertag? 

       In Deutschland ist der Muttertag immer am 

zweiten Sonntag im Mai. In diesem Jahr also am 

12. Mai 2013. Es gibt allerdings eine Ausnahme, 

fällt der Muttertag auf Pfingstsonntag, kann er 

verschoben werden.  

        International festgelegt ist dieser Tag al-

lerdings nicht, in Ländern wie Russland, Vietnam, 

Bulgarien oder Rumänien wird der Muttertag am 8. 

März, dem Internationalen Frauentag gefeiert. In 

England, Irland und Nigeria fällt der Muttertag wie 

ursprünglich auf die Mitte der Fastenzeit, also dem 

4. Fastensonntag. In den meisten Ländern bleibt 

der Ehrentag der Mütter jedoch im Mai. Als letztes 

wird der Muttertag in Indonesien begangen, 

nämlich am 22. Dezember. 

Was wird zum Muttertag geschenkt? 

        Viele Kinder danken ihren Müttern mit einem 

bunten Blumenstrauß, einer selbstgebastelten Karte 

mit einem schönen Gedicht oder einem Lied. Auch 

mit einem selbstgebackenem Kuchen oder einem 

netten Ausflug könnt ihren euren Mamas eine 

Freude machen. 

In Großbritannien bekommen die Mütter einen 

speziellen Muttertags-Kuchen den sogannnaten 

"Simnel Cake", bestehend aus Früchtebiscuit und 

einer Marzipanschicht. In den anderen Ländern ist 

es ähnlich wie bei uns. Die Mütter bekommen Blu-

men, Pralinen oder Selbstgebasteltes und werden 

zum Essen ausgeführt. 

                           Учитель німецької мови  

                        Дундич Ольга Вячеславівна 
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Вишиванка - символ Батьківщини, 

Дзеркало народної душі, 

В колисанці купані хвилини, 

Світло і тривоги у вірші.        

Вишиванка - дитинча кирпате, 

Що квітки звиває в перепліт, 

Материнські ласки, усміх тата, 

Прадідів пророчий заповіт. 

Вишиванка - писанка чудова, 

Зірка ясна, співи та вертеп. 

Вишита сльозою рідна мова, 

Думами дорога через степ. 
Роженок  Валерія,  6-Б клас 


