
 

 

 
 Симфонія весни 

Міс “Ерудит” - 2019 

Конкурс краси 

Її величність - жін-
ка 

І знову відкриваємо 
Кобзаря 

Нові досягнення 

Весна в моїй душі 

Зустріч весни 

Прикмети весни 

Екскурсія у світ кі-
но 

День весняного рів-
нодення 

Традиції на Теплого 
Олекси 

Потрібно знати  

Коли в нашій школі 
карантин 

Де ти, веснонько? 

Потішний бешкет-
ник 

Любляче серце 

Вухастий друг 

Весна чудес 

Заряд енергії та по-
зитивних емоцій 

Моє хобі 

Мелодійні звуки 
саксофона 

Чудові картини 

Як святкують Мас-
ляну в різних країнах 
Європи 

 

 

 

   Зима проминула, поступаючись 

місцем березню. Сніг розтанув, теп-

ло лагідними промінчиками пробу-

джує дерева, а легенький вітерець 

солодко пахне свіжістю землі й неба. 

І так хвилююче дослухатися, як ли-

нуть із далини гомінкі пташині спі-

ви! Вони ніби зависають на якусь 

мить у повітрі, і ти чуєш симфонію 

оновлення природи. 

   Весна прийшла навально, непере-

можно. Учора ще чорно-білі дерева –

сьогодні бруняться ледь помітною 

смарагдовою зеленню, яка всюди. 

Любо дивитися на таку красу. Душа 

вбирає її, заворожена невичерпною 

силою Божого творіння.  

   Усе в передчутті чогось нового, 

непізнаного, радісного. Рожеве рані-

шнє сонце розливає блаженне неоно-

ве світло, кличе до праці. Я лелію 

теплі думки з вірою, що все буде до-

бре: закінчиться на сході України 

війна, настане мирне життя без болю 

й страждань, заколо́сяться поля жи-

том-пшеницею, а почуття любові й 

щирого ставлення один до одного 

заполонять кожного з нас. Упевне-

ний: плоди педагогічних зусиль не 

будуть даремними!  

   Тож із весною, друзі!  

Щиро ваш – 
директор НВК «Ерудит»  
Олександр Михайлович   

Перехейда  
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ШКОЛА, ДІТИ, СВЯТО 

   21 березня 2019 року в приміщені ак-

тової зали відбувся гімназійний конкурс 

«Міс «Ерудит» – 2019» серед учениць  

8-10 класів.  

   За результатами конкурсу всі учасни-

ці отримали нагороди й титули: 

– “Міс грація” – Абдуллаєва Сабіна, уче-
ниця 8-А класу; 
– “Міс чарівність” – Ковальова Катери-
на, учениця 8-Б класу; 
– “Міс ніжність” – Дунас Юстина, учени-
ця 9-А класу; 
– “Міс глядацьких симпатій” – Черненко 
Варвара, учениця 9-Б класу; 
– “Віце-міс “Ерудит” – Миколайчук Да-
р’я, учениця 8-Б класу; 
– “Міс “Ерудит” – Пілякіна Тіна”, учени-
ця 10 класу!  

Учнівське самоврядування 
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   12 березня 2019 року в приміщені актової за-

ли відбувся гімназійний конкурс «Міс 

«Ерудит» – 2019» серед учнів 5-7 класів. Це не 

звичайне свято для вродливих дівчат, а конкурс 

ерудованих, талановитих, граційних, елегант-

них леді. Цьогорічне дійство відзначалося но-

вими ідеями, оригінальністю, вишуканіс-

тю.  Педагоги гімназії доклали чимало зусиль, 

щоб змагання між конкурсантками відбулося в 

прекрасній доброзичливій атмосфері. 

   Титул  «Міс «Ерудит» – 2019» та омріяну ко-

рону отримала учениця 5-В класу Калашнікова 

Антоніна, віце-міс стала Дубовик Варвара, уче-

ниця 5-Б класу. 

   Чудовий настрій та позитивні емоції дарува-

ли глядачам протягом свята юні артисти НВК 

«Ерудит».                Учнівське самоврядування  

ШКОЛА, ДІТИ, СВЯТО 
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ШКОЛА, ДІТИ, СВЯТО 

 

   Міжнародний жіночий день 8 Березня – свято 

весни, любові та краси. Його відзначають жінки 

в усьому світі. Зі щирими привітаннями, танця-

ми й піснями прийшло воно й до жінок-

педагогів НВК «Ерудит». 

   Це для них 7 березня 2019 року відбулося свя-

то «Її величність – жінка», підготовлене учнями 

1-11 класів. 

   Програма святкового концерту була динаміч-

ною та вишуканою, адже присвячувалася жінці-

педагогу, яка, як і весна, зігріває душі, благос-

ловляє світ на добро, осяює його своєю красою 

та ніжністю, сповнює життя дивовижною гар-

монією.                     Учнівське самоврядування 

 



 

 

ІЗ ШАНОЮ ТА ВДЯЧНІСТЮ 
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   Наші учні прагнуть бути відмінниками. Во-

ни натхненно втілюють свої мрії в життя. Їм 

не звикати до вирішення складних завдань зі 

списку шкільних предметів. Більша частина 

навчального року за плечима, а втома не від-

чувається. Про це свідчать результати участі 

школярів у Всеукраїнських конкурсах 

“Колосок”, “Геліантус” та інших.  

   Діти щиро вдяч-

ні вчителям за 

глибокі знання та 

можливість пере-

магати! 

 

 

 

 

 

 

Матвієнко Христина Володимирівна,  

учитель англійської мови 

   В історії назавжди залиша-

ються імена, які з гордістю 

вимовляє, пам’ятає й шанує 

людство. У перші березневі дні ми знову зга-

дуємо великого сина нашого народу Тараса 

Григоровича Шевченка. 

   7 березня в шкільній бібліотеці її завідувач 

Баштова Тетяна Миколаївна провела конкурс 

знавців творчості 

поета. Допомагала 

їй учителька укра-

їнської мови та 

літератури Бутко 

Антоніна Іванівна. 

Діти розділилися 

на три команди й 

прове-

ли вікторину. Вони розгадували 

кросворд, читали поезії Кобзаря. 

   Тарас Шевченко все своє життя, 

увесь могутній талант присвятив 

українському народові – своїм су-

часникам і нащадкам. Будьмо вдяч-

ні йому за геніальний «Заповіт», за 

«Гайдамаки», за «Катерину». 

   Читаймо Шевченкові твори, вивчаймо їх, бе-

режімо те, що залишив нам у спадок Великий 

Кобзар! 

Бутко Антоніна Іванівна,  

учитель української мови 



 

 

   О, скільки цікавих занять у нашій школі! Кожен учень має можливість розвива-

ти свої таланти. Ми пишемо, малюємо, читаємо, вивчаємо світ… А хто мріє стати 

журналістом, плідно й наполегливо займається літературною творчістю. 
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ШКІЛЬНЕ СЬОГОДЕННЯ 

    Весна – це достатній привід для вчинення 

значних дурниць без жодних вагомих причин.   

Юрій Татаркін 

   Весна завжди підкрадається непомітно. Ми то-

чно не можемо визначити, коли саме перші про-

мінчики сонця падають на землю, пробуджуючи 

світлом молоді рослини; не в змозі помітити спів 

ранньої пташки, що сповіщає про прихід тепла в 

країну. Зазвичай, перші ознаки ця пора року про-

являє ще в лютому: трохи сильніше припікає со-

нечко й починають танути бурульки, сніг то-

питься й вода струмочками збирається в калю-

жах. Погода оманлива, зима ще не готова так 

просто відступити, тому нерідко на початку бе-

резня тримається морозна температура. 

   Весна – пора змін та сподівань. Усе навколо 

пробуджується після зимової сплячки, навіть 

небо стає яскравішим. Природа відновлюється. 

На деревах з‘являються бруньки, де-не-де про-

кльовується молода травичка. Уже можна знай-

ти перші весняні квіти. Підсніжники такі тендіт-

ні й сором‘язливі, наче намагаються сховатися 

від навколишнього світу між клаптями білого 

снігу.  

   Навіть, дивлячись на людей,  зауважую зміни 

в їхній поведінці. Гарна погода сприяє чудово-

му настрою, не оминає нас романтична атмос-

фера. Усе більше закоханих виходять на прогу-

лянку до парків та скверів, щоб помилуватися 

справжньою красою пробудженої природи.  

   Особисто для мене весна – це час піднесення 

та нових можливостей. Споглядаючи промін-

чик, що грається на вікні, пташку, яка сидить 

на підвіконні й виспівує неповторну мелодію, 

починаєш збагачуватися натхненням на ство-

рення чогось нового, креативного. Серце відіг-

рівається від зимового холоду й потихеньку 

наповнюється весняною теплотою. На душі 

з‘являється приємне відчуття безтурботності та 

легкості. Хочеться забути всі негаразди й усмі-

хатися, зустрічаючи новий день. 

    Весна принесе нам те, що так несправедливо 

вкрала зима, заграє палітрою емоцій та відчут-

тів, змусить повірити в зміни на краще. 

Яцишина Єлизавета, учениця 10 класу  

  

 



 

 

З УКРАЇНОЮ В СЕРЦІ 
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   У давнину весняний період розпочинався в 
Україні з поверненням перших птахів з півдня 
на початку березня. Дівчата й хлопці, заклика-
ючи весну, починали водити веснянки та хоро-
води під спів пісень зі зверненням до весни, а 
діти   забавлялися «закличками птахів», вино-
сячи на долонях, на перше сонечко, різноманіт-
ні фігурки птахів, які напередодні випекли з 
тіста матері й бабусі. Таке обрядове печиво 
звалося «жайворонками» або «голубками». 
   Оскільки від обрядового комплексу зустрічі 
весни залишилася лише гра «Жайворонки», то 
й виконуватися стала в першій половині берез-
ня разом із зверненням до жайворонків. У цей 
час також пекли тістечка у вигляді сорок, жай-
воронків і насаджували їх на довгі палиці. Ді-
ти бігали з ними, закликаючи весну такими 
словами:  

– Жайворонки, прилітайте, 
Студну зиму забирайте! 

Сороки, весну принесіть, 
У вирій зиму заберіть! 

Потім з’їдали тістечка, а голови фігурок дава-
ли коровам. 
   Березень – це час «виглядання» й 
«викликання весни», а також радості від про-
будження природи. Весна, за народною уя-
вою, –  вродлива дівчина або молодиця, дуже 
багата. Від неї люди сподівалися щедрих да-
рів, тому виглядали її рано-вранці, ще до схо-
ду сонця: вибігали на горби, ставали в коло з 
піснями та хороводами, закликаючи: 

– Прийди, весно, прийди, 
Прийди, прийди, красна, 

Принеси нам збіжжя, 
Принеси нам красок (квітів). 

Підготував Аль Сааті Мустафа,  
учень 5-В класу 

 

   9 березня виповнилося 205 років від Дня 
народження одного з найбільш відомих  
українців не лише всередині країни, а й поза 
її межами. Тарас Григорович Шевченко – 
вірний син України, велетень духу, геній 
українського слова, багатогранна особистість 
і звичайна людина, яка любила, страждала, 
співчувала й ненавиділа. І сьогодні для бага-
тьох людей його слово  – це джерело на-
тхнення, духовна основа життя. 
   Вшановуючи Тараса Григоровича Шевчен-
ка, його творчу спадщину, виховуючи в ді-
тей  повагу до мови та традицій свого наро-
ду, 12 березня в ПДЮТ  було проведено кон-
курс  «Нащадки Кобзаря». Команда учнів 8–
А та 8–Б класів гідно показала свої знання з 
української мови та літератури й посіла І міс-
це! Вітаймо переможців районного конкурсу: 
Попович Вікторію, Стеблик Софію, Атаєву 
Глафіру, Різак Іванну, Микитченко Мар’яну, 
Стражнікову Катерину та Скарлат Марію! 

Гламаздіна Ірина Олександрівна,  
учитель української мови 



 

 

   Кожен з нас у дитинстві мріяв стати 

кіногероєм і хоч краєм ока зазирну-

ти  за лаштунки таємничого світу, в 

якому створюють фільми. 

   Учні 7-А та 7-Б класів вирішили здій-

снити свою мрію. Вони побували на 

кіностудії «FILM UA». 

   Екскурсія  розкрила  всі секрети кіно-

виробництва. Гімназисти дізналися, як 

створюється художній фільм, як заро-

джується знімальний задум і втілюють-

ся спецефекти. Костюми, декорації, павільйони – 

це одна частина кіноісторії. Але є й інша – менш 

видовищна, але без якої, одначе, ніякого видови-

ща не буде. Діти познайомилися з роботою  ком-

паній, які займаються озвучуванням, дубляжем і 

створенням спецефектів для фільмів та серіалів. 

Учні сьомих класів 
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МАНДРУЄМО, УЧИМОСЯ 



 

 

   У давні часи наші пращури святкували Ве-

ликдень у день весняного рівнодення, коли 

день і ніч стають рівними. Починаючи з рівно-

дення, день стає великим, більшим за ніч. Саме 

ця сутність і закладена в назві свята 

«Великдень» – великий день. Це свято припа-

дає на 22-25 березня.  

   На Великдень відроджується природа, наро-

джується Ярило – Бог весняного сонця, цвітін-

ня природи, родючості, життєвої активності. 

Від імені Бога Ярила з’явилися імена Ярослав 

(той, хто славить сонце), Яромир, Ярополк, а 

також слова «ярий» (пристрасний, активний), 

«ярова» (пшениця, яка проростає навесні), ро-

з’яритися та ін. Природа пробуджується від 

зимового сну. З вирію повертаються птахи. У 

собі вони несуть яйця, які символізують заро-

дження нового життя. Саме тому́ на свято Ве-

ликодня з давніх-давен розписували писанки.  

 

Ткаченко Ярослав, 5-Б клас 

ЗВИЧАЇ, СВЯТА, ТРАДИЦІЇ 
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   30 березня українці 
відзначають День свя-
того Олексія або Теп-
лого Олекси. Він озна-
чає остаточну пере-
могу весни над зимою. 
З ним пов’язано бага-
то традицій та прик-
мет.  
   Олексій жив у Римі в 
IV столітті. Якось 
йому привиділося, як 
помирає його мати. 
Аби вимолити в Бога 

їй життя, чоловік покинув молоду дружину 
й відрікся від світського життя. 17 років він 
провів у місті Едессі при храмі Пресвятої Бо-
городиці, де багато молився. Був паламарем. 
 

   Якщо в День святого Олексія вже тепло й зій-

шов сніг, пасічники виносять вулики, замовля-

ють бджіл, “щоб інших хазяїв не шукали”, а 

потім моляться, аби Господь послав гарне літо 

й багато меду. Кроплять вулики освяченою на 

Стрітення водою, промовляючи: “Теплий Олек-

са випускає бджіл на весну”. 

   Побачивши журавлів у небі, що повернулися 

з вирію, люди всіма силами прагнули їх затри-

мати, оскільки гніздо цього птаха приносить у 

будинок щастя. Діти кидали перед журавлями 

на землю червоний пояс або хустку, щоб вони 

далі не летіли, а кружляли над тим місцем, де 

пояс лежить, і вигукували: “Колесом, колесом 

над червоним поясом!”, “Журавлі, журавлі, я 

вам перейду дорогу!”. Цей звичай має назву 

“Перев’язування дороги червоним поясом”. 

   Дівчата також вірили: якщо на Теплого Оле-

кси подарувати жебракові сорочку, не заба-

ряться старости. 

   Особливо шанувалася в цей день береза. Лю-

ди збирали її бруньки, бо вважалося, що вони 

володіють цілющою силою. За вечерею було 

прийнято пригощатися напоєм із соку берези й 

меду. 

   30 березня вівсянка співає свою першу вес-

няну пісеньку. Хто почує її – буде мати весь 

рік веселий.               Кострач Денис, 2-Б клас 
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БАТЬКІВСЬКЕ СЛОВО 

   Я – мама учениці 5-Б класу НВК «Ерудит» 

Поліни Денисенко. Працюю лікарем-

стоматологом, тому можу дати декілька 

порад для догляду за ротовою порожниною.  

   Перше й найголовніше правило, якого до-

тримуються майже всі, вказує на те,  що потрі-

бно чистити зуби два рази в день, тобто, зран-

ку й увечері, щоб позбавити їх бактерій. Та-

ким чином, ви проводите необхідну профілак-

тику, яка допомагає позбутися карієсу. 

   Друге – це, звичайно, не вживати багато со-

лодкого. Навіть, якщо будете робити все, щоб 

зуби були здорові, але при цьому їсти забагато 

цукерок, тортів тощо, ризик виникнення каріє-

су все ж таки залишиться. 

   Про третє правило, мені здається, мало хто з 

вас чув і знає. Його майже ніхто не виконує, 

але воно не менш важливе за перші два. Не 

вживайте після холодного гаряче, або навпаки, 

щоб запобігти руйнування зубної емалі. 

   Четверте правило пропонує регулярно від-

відувати професійного лікаря-стоматолога для 

огляду ротової порожнини. Ніхто краще ліка-

ря не знайде суті вашої проблеми й не пора-

дить дієвих ліків. 

   Здорові зуби – не просто складова привабли-

вої зовнішності та гарного самопочуття. Це ще 

й запорука повноцінного харчування  та  роз-

бірливої мови. Від стану ротової порожнини 

багато в чому залежить здоров'я вашого орга-

нізму в цілому. 

   Тож дотримуйтесь цих правил і будьте здо-

рові! 

Денисенко Марина Михайлівна,  

лікар-стоматолог 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*   *   * 

Коли у нашій школі карантин,  

Я вдома залишаюся один.  

Матуся на роботу поспішає, 

Сестричку до садочка забирає. 

А татко, вирушаючи із хати, 

Мені накаже не ледарювати. 

Усе гарненько скрізь поприбирати, 

Нічого в шафі не перекидати 

І на комп’ютері ігор не грати. 

Це написати, це намалювати, 

Це прочитати, це порахувати… 

Я не встигаю все запам’ятати! 

Але киваю ствердно головою 

І залишаюсь, врешті, сам з собою. 

Як тільки тато двері зачиняє – 

Моя рука комп’ютер відкриває. 

Які цікаві ігри! Просто… клас! 

Я забуваю, як злітає час. 

Уже й живіт від голоду буркоче, 

А гра ніяк закінчитись не хоче! 

І день такий короткий, вже й смеркає, 

А я, що мав зробити, – не встигаю. 

Батьки у дверях. Все. Мені кінець, 

Бо зразу скажуть – ти не молодець. 

Але я чесно їм заприсягну, 

Що завтра справді все наздожену!  

ПРОБИ ПЕРА 
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Весно, ти приходь, пора, 

Зачекалась дітвора! 

Буде весело із нами, 

Стрінемо тебе піснями! 

Де ти, веснонько, скажи, 

Свої чари покажи! 

  

 

 

 

 

 

Лапицька Єлизавета,  

учениця 2-Б класу 

  

   Надзвичайно талановитий учень 5-Б класу Пилипів Нестор відкриває 

для нас ще одну сторіночку свого обдарування – уміння писати вірші. І 

це без перебільшення. Хлопець чудово римує, відчуває музику слова, 

ритм поезії. Ми раді вітати дебютанта! 
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ПРОБИ ПЕРА 

   У мене є чудовий собачка – французький бу-

льдог Буча. Йому зараз 9 мiсяцiв. Батьки пода-

рували мені його влітку, і з тих пір я жодної 

хвилини не сумував та не був один. 

   Обираючи породу майбутнього улюбленця, 

ми цікавилися поведінкою різних собак, багато 

читали про них. Бульдог – це дружня, весела, 

енергійна й добра тваринка, цікава та потішна. 

У неї чуйне серце, бо, незважаючи на свої ма-

ленькi розмiри, здатна загинути за свого госпо-

даря. Французькі бульдоги дуже бояться пере-

гріву. Вони смішно хроплять, не вмiють закида-

ти догори голову та згинати лапки в колінцях, 

обожнюють усiх членів своєї родини, особливо 

дітей.  

   Французький бульдог був улюбленим песи-

ком Тетяни Романової – доньки останнього ро-

сійського царя Миколи II. Бiдолашного страти-

ли разом з усією царською родиною. Багато 

аристократів різних ча-

сів обожнювали цих 

маленьких бешкетни-

ків: Шаляпін, Юсупов 

та Маяковський мали 

таких улюбленців, аме-

риканські кіноактори 

Леонардо Ді Капріо й 

Дуєйн Джонсон, а та-

кож інші сучасні зірки 

обрали собі в друзі 

представників цієї по-

роди. Бульдоги – чудові компаньйони. Вони 

часто подорожують зі своїми господарями й 

постійно їх супроводжують, не люблять самот-

ності. Навіть серед жертв Титаніка знайшли 

загиблого французького бульдога, який подо-

рожував разом зі своїм господарем. 

   Я щасливий, що маю такого друга та не уяв-

ляю, як раніше жив без нього. 

Дзядевич Роман, 5-Б клас 

   Я ніколи до кінця не 

розумів, чому ми не може-

мо завести собаку. Це ж 

так просто. Йдеш по вули-

ці, зустрічаєш песика, який 

дивиться на тебе своїми 

чорними очицями, береш 

його на руки, притискаєш 

до себе це маленьке беззахисне тільце, біжиш 

додому та й усе. Тепер у тебе є найкращий друг. 

    На жаль, дорослі постійно говорять, що не все 

так просто, якщо в хаті є собачка: ми не зможе-

мо поїхати відпочивати туди, куди б хотіли, він 

погризе меблі, йому потрібно окремо готувати 

їжу, із ним треба гуляти й ще багато причин, 

щоб сказати «ми проти». 

   Але минулого тижня мої батьки відкинули всі 

«проти», і в мене з’явився ДРУГ.  

   Усе почалося з поста у Фейсбуці, який прочи-

тала мама. Там ішлося про малого песика, яко-

го знайшли поруч із метро. Із фото дивилося 

волохате чудо з добрими оченятами. А на ранок 

мама зателефонувала за вказаним номером. Не 

можна передати словами ті почуття, з якими я 

їхав у віддалений кінець міста за моїм мохна-

тим Чубакою. І, не дивлячись на всі «проти», 

ми отримали величезне любляче собаче 

серце! 

Тимофєєв Степан, 5-Б клас 
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   Майже в кожній оселі є маленькі чи великі 

тваринки. Ким би не був ваш пухнастий друг – 

екзотичною мавпочкою чи сіреньким мишенят-

ком – він є улюбленцем у родині.  

   Моя киця Джудіт рідкісної англійської поро-

ди Корніш Рекс. Її особливістю є коротка куче-

рява шерсть, невеликий розмір – до трьох кіло-

грамів – та великі чарівні вушка. 

   Про характер улюблениці Джудіт я можу роз-

повідати багато, тому що добрішої кицьки не 

зустрічав. Вона дуже красива, ласкава, ручна, 

любить усіх домочадців, вважає нас своєю ро-

диною. Коли я приходжу додому, зустрічає ме-

не своїм привітальним «мяу», а якщо я зайня-

тий уроками, терпляче чекає, коли звільнюся та 

зможу з нею погратися. Найулюбленіша гра 

кицюні – приносити маленьке плюшеве мише-

нятко й очікувати, коли я знову його кину. Ще 

Джудіт уміє так ховатися, що її довго ніхто не 

може відшукати. 

   Мама навчила кицю давати лапу, і тепер во-

на це робить на чиєсь прохання, або коли чо-

гось жадає. 

   Я чув, що коти відчувають, яке самопочуття 

людини. Тепер упевнився в цьому на власно-

му досвіді. Були такі хвилини, коли моєму 

пригніченому настрою, здавалося, не знайти 

кінця. Тоді Джудіт підходила й ніжно приту-

лялася до мого чола, щоки, руки…. Це було 

зворушливо!  

   Муркотіння моєї киці хочеться слухати до 

безкінечності.  

   Кішка – це не тільки приємні моменти, це й 

відповідальність. Гарний господар повинен їй 

підібрати правильне харчування, забезпечити 

повноцінний догляд, щорічні щеплення. Киця 

повинна мати окремий куток, бажано, закри-

тий, де вона зможе усамітнитися, коли в неї 

виникне таке бажання. 

   Я дуже люблю свою Джудіт та ціную її неза-

лежний характер. Кішок не любить той, хто 

ще не зустрів свою. 

Вікол Тимофій, учень 5-Б класу 

   Весна – це гарна пора року, але в неї є свої 

таємниці. Ви запитаєте: “Які?” То я вам скажу, 

що це багато чудес, від яких у людей підніма-

ється настрій. 

Рабощук Марія, учениця 3-А класу 
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ЗДОРОВ’Я ТА СПОРТ 

   Здоровий спо-

сіб життя поза 

всяким сумнівом 

приносить ко-

ристь людині. 

При дотриманні 

простих правил 

можна помітно 

зміцнити свій ор-

ганізм, що буде 

сприяти продов-

женню молодості 

й збільшенню 

тривалості життя. Ці правила містять у собі до-

тримування режиму повноцінного й збалансова-

ного харчування, наявність постійної фізичної 

активності, міцного сну й прогулянок на свіжо-

му повітрі. 

   Найбільшу роль для підтримки й зміцнення 

здоров’я людини відіграє спорт. Регулярні за-

няття спортом гармонійно впливають на розви-

ток людини, 

особливо в 

юному віці, бо 

тоді спорт здат-

ний зробити 

найбільш доб-

рочинний 

вплив на орга-

нізм і закласти 

основу для здо-

ров’я на всі на-

ступні роки. 

   Заняття спор-

том є незамінною частиною життя будь-якої 

людини. Фізична культура й спорт дають орга-

нізму заряд енергії й позитивних емоцій, сприя-

ють зміцненню імунної системи, захищають від 

безлічі видів хвороб. 

   Невід’ємною частиною спорту є загартову-

вання, що забезпечує підвищену стійкість ор-

ганізму людини до впливу зовнішніх факторів, 

таких, як зниження температури повітря, вог-

кість, спека тощо. Саме загартовування відіг-

рає важливу роль у збереженні й підтримці 

міцного здоров’я на довгі роки. 

   Варто помітити, що позитивний результат 

від фізичної культури зводиться не тільки до 

оздоровчих функцій. Заняття спортом є запо-

рукою прекрасного настрою й підвищеного 

життєвого тонусу, основою для нових досяг-

нень, плідної праці й успішного життя. 

Урядов Максим,  

7-А клас 
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   Я людина творчих уподобань. Цікавлюся 

різними видами мистецтва й сама багато чого 

роблю в цьому напрямку. Найбільше мені по-

добається малювати. Виходить у мене ще не 

дуже добре, але я докладаю всіх зусиль, щоб 

розвивати свої здібності. Задля цього відвідую 

художню школу, і це дає вагомий результат. 

Мої роботи декілька разів надсилали на кон-

курси. 

   Малюю в різних техніках, та найбільше за-

хоплююся графікою. Найпопулярніший вид 

графіки – чорно-білий, простим олівцем. У 

таких малюнках переважають штриховка й 

лінії. Для професійного художника це, може, і 

легко, а початківцю не так просто виписувати  

картину. Тут потрібні тверда рука й терпіння. 

   Не менше я люблю комп’ютерну графіку – 

нове мистецтво, що є надзвичайно привабли-

вим і цікавим. Мрію в майбутньому стати 

ілюстратором-аніматором.   

Мальченко Наталія, 5-Б клас 

  Моє знайомство з саксофоном 

відбулося в ранньому дитинстві. 

Уже тоді я зачаровувався різною 

гарною музикою, особливо ор-

кестровою. Батьки запропонува-

ли відвідувати уроки гри на яко-

мусь музичному інструменті, і я 

вибрав мій улюблений саксофон. На ньому 

можна грати різноманітну джазову музику, 

блюз, соул, ритм-енд-блюз, реггі тощо.  

   Першим моїм учителем був талановитий 

музикант, який, до речі, працює в нашому 

НВК «Ерудит», МИХАЙЛО ОЛЕКСАНДРО-

ВИЧ ЗАБРОДСЬКИЙ.  

   Зараз я продовжую навчання, із задоволен-

ням вивчаю та граю улюблені мелодії. 

Веселовський Назарій, 5-Б клас 

 

  
 Чудові картини уче-
ниць 2-Б класу  зача-
ровують з першого по-
гляду. Тож дивіться й 
насолоджуйтеся! 
  
   Ніжність та легкий смуток 
осені з Ейфелевою вежею – 
це малюнок  Марії Деркач. 
  

  Великодній кошик  із  бар-
вистими писанками й вербо-
вими гілками – творіння рук  
Марії Кімлик. 



 

 

 

   Масляна – одне з улюблених слов'янсь-

ких свят. У багатьох країнах його від-

значають, але по-своєму.  

Британія 

   У Британії Масляна на-

зивається «Млинцевий 

день» або «Жирний вівто-

рок». Хоч у цій країні й 

так дуже люблять усілякі млинчики, у день свя-

та від них просто ламаються столи. У «Жирний 

вівторок», звичайно, печуть млинці. Чим більші 

розміром, тим краще. А ще – влаштовують забіг: 

млинцеву гонку. Учасники повинні пробігти ди-

станцію зі сковорідкою в руках, перевертаючи 

млинець так, щоб він не впав. Переможець забі-

гу отримує подарункові напої.  

Греція 

   У Греції Масляна триває 

цілих три тижні. У цей час 

люди їдять багато м’яса. 

Будинки прикрашають гір-

ляндами й вінками, як на Новий рік, а в магази-

нах покупцям продають дерев'яні жезли – сим-

вол Масляної.  

Польща 

   Традиції святкування Ма-

сляної в Польщі дуже схожі 

на наші. На центральних 

площах влаштовують гу-

ляння, ярмарки, печуть млинці, оладки й пон-

чики. Саме пончики – головне блюдо Масляної 

в Польщі.  

Франція 

   Французи святку-

ють Масляну з вели-

ким розмахом. Обов'язково накривають свят-

ковий стіл, на який кладуть не тільки млинці з 

солодкими й солоними начинками, але й різні 

закуски, основні страви, десерти. Чим більше, 

тим краще. У Франції на Масляну спалюють 

солом'яне опудало, як символ проводу зими й 

зустрічі весни.  

Німеччина  

У Німеччині Масляну зу-

стрічають із млинцями, 

оладками й домашньою ковбасою. У «Жирний 

вівторок» готують пончики. Карнавали й теат-

ральні дійства є обов’язковими. Тоді всі одяга-

ються в костюми духів, відьом, привидів і так 

проводжають зиму, відлякуючи її. 

Підготував Близнюк Артем, учень 5-Б класу 
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