
 

 

 

 День учителя 

Ерудованому  

гімназисту 

Видатні вчителі 

Особливості ро-
боти вчителів 

Гімназійне  
сьогодення 

 
Громадянська  

позиція 

 Яким я бачу за-
хисника України 

День захисника 
України 

Найвище призна-
чення 

Яким я бачу на-
шого захисника 

Коли мир у світі 

Вражаюче фото 

Патріот теперіш-
нього часу 

Захисник держа-
ви 

Гімназійне  
сьогодення 

 

Подорож до ди-
вовижного краю 
туризму 

Презентація твор-
чих проектів 

Творча сторінка 

Дорогі вчителі! 

Від щирого серця 

вітаю Вас із про-

фесійним святом, 

яке з любов’ю на-

зивають Днем учи-

теля! 

Ваша професія – 

найблагородніша 

серед інших, вона 

об’єднує людей 

щирих помислів, сердець, почуттів і 

навіть самопожертви. Ви прищеплює-

те своїм вихованцям любов до знань, 

сієте в їх серцях зерно прекрасного, 

світлого, вічного, відкриваєте склад-

ний духовний світ буття, даєте мудрі 

поради, які для багатьох стають жит-

тєвим кредо. 

Низький уклін Вам, дорогі педагоги, 

за професіоналізм, витримку, терпін-

ня, за любов до обраної справи, само-

відданість і багатство душі. 

Хай засіяна невтомною працею осві-

тянська нива урожаїть новими талан-

тами, яскравими особистостями та ви-

значними перемогами й здобутками в 

житті, а слово вчителя буде завжди 

святим і чистим на землі. 

Бажаю Вам міцного здоров’я, щирої 

радості, безхмарних благословенних 

днів, творчої наснаги, нових педагогі-

чних звершень. 

Директор гімназії  

“Ерудит” О.Перехейда 
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День  учителя 

    Щороку День учителя свят-

кують y першу неділю жовтня. 

У цей надзвичайний день учи-

телям дарують квіти, гарний 

настрій, їх вітають за допомо-

гою слів і листівок. 

    Цього року в нашій гімназії  

ми також святкували День учи-

теля. Учні всіх класів брали 

участь у  цьому дійстві. Наш 5 

клас  підготував презeнтацію на 
тему: “Вітання  вчителям”, у якій 

була подяка кожному педагогу. 

Ми з задоволенням виконали хо-

реографічну композицію та заспі-

вали пісню на честь цього свята. 

Цим  хотіли наголосити, як усі 

любимо наших учителів. На мою 

думку, це свято вийшло цікавим.   

            Грушка Анастасія, 5 клас 
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Видатні вчителі 

В. О. Сухомлинський 

      Видатний український педагог-гуманіст, 

Герой Соціалістичної Праці, член-

кореспондент АПН СРСР, кандидат педагогіч-

них наук, директор школи, учитель, дитячий 

письменник  В. О. Сухомлинський з 1948 року 

й до кінця життя - директор середньої школи в 

с. Павлиш на Кіровоградщині, де 22 роки про-

водив тривалий педагогічний експеримент, у 

результаті якого створив оригінальну систему 

виховання дітей. 

        В. О. Сухомлинський увійшов в істо-

рію української педагогіки як педагог-

гуманіст, творець педагогічної системи, у 

центрі якої перебуває дитина як унікальна осо-

бистість. В. О. Сухомлинський вбачав мету 

виховання в розвитку творчих сил і здібностей 

дитини в умовах колективу й на основі етико-

естетичних цінностей, інтересів і потреб, спря-

мованих на творчу працю і саморозвиток.  Із 

позицій гуманізму, загальнолюдських ціннос-

тей педагог розглянув виховання особистості 

як пізнання, духовність, працю. Великого зна-

чення надавав прищепленню любові до рідно-

го слова.. 

Із 1957 р. – 

член-

кореспондент 

АПН РРФСР, із 

1958 р. — за-

служений учи-

тель УРСР. У 

1968 р. йому 

присвоєно 

звання Героя 

Соціалістичної 

Праці.   

       Різнопла-

новий і багато-

аспектний  творчий доробок   

В. О. Сухомлинського складає 48 книг, 500 

наукових статей, більше як 1500 оповідань і 

казок для дітей. На початок ХХІ століття ви-

йшло 65 творів В. О. Сухомлинського тиражем 

близько 15 млн примірників. Вони перекладені 

на 59 мов народів світу. 

        Найбільш відомі книги В. О. Сухом-

линського:"Серце віддаю дітям" (видана  32 

мовами світу); "Народження громадянина"; 

"Павлиська середня школа"; "Як виховати 

справжню людину"; "Сто порад учителеві";  

"Книга про любов" та інші. 

      Педагогічна спадщина В. О. Сухомлин-

ського глибоко вивчається в Україні та бага-

тьох країнах світу.  

Марії Монтессорі 

         31 серпня 2015 року виповнилося 145 

років від дня народження Марії Монтессорі - 

видатного італійсь-

кого педагога, ліка-

ря. Її провідною те-

зою є думка про те, 

що існує особливий 

світ дитинства і що 

розвиток дитини 

підпорядковується 

законам природи. 

         Вона роз-

робила метод на-

вчання грамоті та письму, створила власну 

оригінальну систему виховання і навчання ді-

тей дошкільного і молодшого шкільного віку, 

яку успішно застосовують у практичній роботі 

дитячих садків і початкових шкіл Австрії, Ве-

ликобританії, Німеччини, Італії, Індії, США, 

Франції, Японії та багатьох інших країн.  

   В Україні ж відкриваються і працюють 

дошкільні заклади за системою Марії Монтес-

сорі. 
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 Олена Пчілка 

       Олена Пчілка (Косач Ольга Петрівна, 

уроджена Драгоманова; 29.06.1849-04.10.1930) 

– українська письменниця, етнограф, фолькло-

рист, перекладач, публіцист, редактор, вида-

вець, педагог, громадсь-

кий діяч, член-

кореспондент Українсь-

кої Академії Наук із 

1924 р.  

Сестра М. П. Драгома-

нова, мати Лесі Україн-

ки. 

      Олені Пчілці нале-

жить значне місце в 

українській дитячій лі-

тературі як автору чис-

ленних поезій, казок, 

п’єс, перекладів. Із ме-

тою виховання  

свідомих українців видавала додаток до жу-

рналу „Рідний край” під назвою „Молода 

Україна”. 

       Її материнська педагогіка ввібрала в се-

бе переконання громадянина, патріота, митця 

й людини. У своїх педагогічних поглядах Оль-

га Петрівна  

виходила з усвідомлення чистоти й незайма-

ності дитячої душі, що є благодатним ґрунтом 

для виховання добром, милосердям, красою. 

Русова Софія Федорівна 

      Русова Софія Федорівна (1856–1940) – 

видатний український педагог, громадсько-

освітній діяч, письменниця, 

теоретик і практик у галузі 

суспільного дошкільного 

виховання кінця ХІХ – поча-

тку ХХ ст., одна з організа-

торів жіночого руху. У 1871 

р. разом із сестрою відкрила 

в Києві перший приватний дитячий садок, ви-

хованцями якого здебільшого були діти украї-

нської інтелігенції.  

     У своїх працях висвітлювала питання до-

шкільного виховання, історії педагогіки, хро-

ніку педагогічного життя в Україні та за кор-

доном, обстоювала право українського народу 

на навчання рідною мовою, створила підруч-

ники „Український буквар”, „Початкову геог-

рафію”, „Початковий підручник французької 

мови задля самонавчання і перших класів гім-

назії з французько-українським словарем” та 

ін. 5.02.2010 виповнилось 70 років з дня смерті 

С. Ф. Русової, а 18.02.2011 освітяни України 

відзначили     155 років   від дня народження 

С. Ф. Русової. 

Григорій Савич Ско-

ворода 

      3 грудня 2012 р. 

(22 листопада за старим 

стилем) виповнилося 

290 років від дня наро-

дження Григорія Савича 

Сковороди (1722–1794), 

видатного українського 

філософа ХVІІІ ст., народного просвітителя-

гуманіста, педагога, мандрівного мислителя, 

письменника, поета, перекладача, музиканта й 

співака, викладача поетики у Переяславському 

та Харківському колегіумах, автора трактатів-

повчань, трактатів-послань, полемічно-

педагогічних притч, діалогічних "диспутів", 

збірки віршів „Сад божественних пісень” – ду-

ховної лірики про сенс людського життя, іс-

тинне щастя й волю; байок („Байки харківсь-

кі”), філософських трактатів „Дві бесіди”, 

„Діалоги, чи Розмови про стародавній світ”, 

перекладів творів античних та неолатинських 

поетів. 

Стрілець Анастасія, 10 клас 

ЕРУДОВАНОМУ ГІМНАЗИСТУ 
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ОСОБЛИСТІ РОБОТИ ВЧИТЕЛІВ 

    Нещодавно було свято, присвячене вчи-

телям. Це шановані люди. Прикро, що педаго-

ги України не забезпечені належними привіле-

ями та умовами для праці. Мене зацікавила ін-

формація про особливості роботи вчителів в 

інших країнах світу. Думаю, вона зацікавить і 

вас. 

Країни з найбільшою кількістю  

вчителів у школі 

За даними дослідження, у Бразилії в серед-

ньому приходиться 32 учні на одного вчителя, 

у той час як у Португалії – усього сім. Норвегія 

і Греція також мають відносно невеликі класи. 

У свою чергу, Велика Британія у списку країн, 

що мають найбільшу кількість учнів на одного 

педагога. 

    GEMS-дослідження (GEMS Education 

Solutions) показали, що, якщо уряд Великої 

Британії хоче досягти ефективності освіти Фін-

ляндії, він може збільшити кількість учнів у 

школі в середньому від 13 до 16 школярів на 

одного вчителя. 

Кількість учнів на одного вчителя 

     Нижченаведені дані відображають ситу-

ацію у 30 країнах-членах ОЕСР за кількістю 

учнів у державних школах на одного вчителя: 

   Бразилія – 32,1; Китай – 27,6; Корея – 18-

,2; Індонезія – 17,4; Фінляндія – 16,5; Туреччи-

на – 16,4; Нідерланди – 16,4; США – 15,3; Ірла-

ндія – 14,8; Швеція – 14,4; Словенія – 14,1; Ні-

меччина – 13,7; Нова Зеландія – 13,5; Велика 

Британія – 13,4; Японія – 13,1; Данія – 12,7; 

Австралія - 12,6, Чехія - 12,4, Угорщина – 12; 

Ізраїль – 11,7; Швейцарія – 11,6; Ісландія – 10-

,9; Італія – 10,8; Франція – 10,4; Австрія – 10,2; 

Іспанія – 10,1; Бельгія – 9,9; Греція – 9,7; Нор-

вегія – 9,2, Португалія – 7,6. 

Країни, у яких учителі мають найбільшу 

повагу 

     Минулорічне дослідження «Global 

Teacher Status Index 2013», проведене фондом 

«Varkey Gems Foundation», показало, що найбі-

льшою повагою у світі користуються вчителі в 

Китаї. Велика Британія та США опинилися в 

середині рейтингу, опустившись нижче Пів-

денної Кореї та Греції, де вчителі були оцінені 

більш високо. Найнижчу позицію серед 21 кра-

їни ОЕСР, що брала участь в опитуванні, посів 

Ізраїль, де вчителі найменш шановані. 

            Години роботи вчителів  

Дослідження TALIS (Teaching and Learning 

International Survey) показало, що у Великій 

Британії вчителі під час навчального року пра-

цюють у середньому 46 годин на тиждень, що 

на вісім годин більше, ніж відповідні міжнаро-

дні 38 годин. Фінські ж учителі, як правило, 

мають 32-годинний робочий тиждень, а вчите-

лі в Італії протягом тижня працюють тільки 29 

годин. 

Деякі додаткові факти про вчителів 

  Найбільше грошей на освіту виділяє уряд 

США (809 мільярдів доларів), за ними сліду-

ють Японія (160 мільярдів доларів), Німеччина 

(154 мільярди доларів), Бразилія (146 мільяр-

дів доларів), Франція (123 мільярди доларів) і 

Велика Британія (123 мільярди доларів). 

       Міжнародні дані стверджують, що 68 % 

учителів – це жінки, а середній вік учителя – 

48 років. 

       Середній робочий тиждень учителя стано-

вить 38 годин. У Японії, де вчителі працюють 

довше, показник становить 54 години. 

 Я сподіваюся, що і для вчителів України 

будуть створені належні умови праці, адже во-

ни навчають майбутнє покоління, що розбудує 

державу.                                                                        

 

                  Пузакова Анастасія, 10 клас 
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Солодка» екскурсія 

     Солодкоїжки 5 класу разом із куратором 

Коноплею Т.Г. відвідали Львівську майстерню 

шоколаду, що знаходиться в м. Києві. 

      Під час екскурсії діти почули цікаві істо-

рії про виникнення шоколаду, пригостилися 

смачним м’ятним чаєм та шоколадно-сирним 

пирогом. А захоплюючий майстер-клас із ви-

готовлення шоколаду, учасниками якого вони 

стали, приніс неабияке задоволення. Веселі 

шоколадні 

фігурки, ди-

вовижні іке-

бани з шоко-

ладу стали 

незабутнім 

подарунком. 

 

Канікули в Угорщині 

     Весело провели осінні канікули учні 6 та 

7 класів. Вони побували в Угорщині. 

      Запам’яталося  відвідування унікального 

в Європі природного утворення – печерної ку-

пальні в Мішкольц – Тапольце. У вимитих за 

тисячоліття термальними водами печерах в 

особливу насолоду пере-

творюють купання світ-

лові ефекти, підземна 

річка. 

     Під час оглядової  

екскурсії «Королівська 

Буда» діти побачили уні-

кальний готичний собор 

Пресвятої Богородиці, 

відомий як 

храм Матяша, 

у якому він-

чалися угор-

ські королі; 

тераси Риба-

цького бастіону, у якому ніколи не несли слу-

жбу солдати; Королівський палац. 

     Численні музеї Сентендре представили 

повну палітру угорського мистецтва різного  

часу. 

     Чудовим завершенням екскурсії став Му-

зей марципанів і шоколаду. 

Кам’янець-Подільський круїз 

       Незабутній світ приємних спогадів зали-

шився в учнів 6, 8-Б та 9-А класів після 

відвідування Кам’янець-Подільського. 

        Екскурсійна програма розпочалася в 

селі Кривче, де знаходить-

ся оборонний замок 17 ст., 

побудований у формі пря-

мокутника з баштами на 

кутах. Неабияке враження 

справила на гімназистів 

«Кришталева» печера: 

узори на стінах, загадкові 

кам’яні форми, скупчення кристалів. 

     Потім діти побували  в   місті Кам’янець-

Подільському –   історичному  центрі Поділля.  

Відвідали  кафедральний костел Петра і Пав-

ла, Домініканський костел, церкву Св. Миколи 

та найбільшу цінність – практично повністю 

збережений історичний центр без украплень 

архітектури XX століття. 

У Бакоті учні побачили найдавніший на 

придністровських землях монастир. Говорять, 

що природні джерела, які б’ють зі скель поряд 

з монастирем, – святі, а вода в них цілюща. 

      А далі гімназистів чекала поїздка до Чер-

нівців – міста з унікальною різностильовою 

архітектурою, 

багатою куль-

турною спад-

щиною й то-

лерантною 

атмосферою. 



 

 

Яким я бачу захисника України 

Від народження ми потребуємо захисту. Ко-

ли ми ще не бачимо світ, бо 9 місяців знаходи-

мося в утробі матері, то захищені її турботою. 

Ми прагнемо, щоб захисна плівка оберігала 

нас усе життя.  

Життя пробігає – ми дізнаємося, що зло, 

жорстокість, насильство, втрата близької лю-

дини можуть розірвати захисну оболонку. Ко-

жен починає шукати людину чи й цілу армію, 

що зможуть  уберегти від негараздів як в осо-

бистому житті, так і в державі в цілому. 

Рука допомоги потрібна й маленькій дитині, 

і юній дівчині чи юнаку, і дорослій людині. 

Тож задля спокою та миру 

потрібно всім об’єднатися 

й іти вперед усупереч усім 

незгодам. Шлях до квіту-

чого майбутнього та щас-

ливого життя, як показали події сьогодення, - 

довгий і нелегкий. Саме ці тяжкі випробо-

вування, що випали на долю нашого народу,  

переконали мене, що є в нашій державі 

справжні захисники. Я бачу цю людину, 

наділену не просто силою, а й духом 

патріотизму. Вона не ховається за спини ін-

ших, а спроможна навіть на жертовність зара-

ди свого народу. І тільки такій людині можна 

довірити своє життя. 

Нехай кожен розуміє, що міцне надійне 

плече справжнього захисника з’являється не 

від спортивних вправ, а від виховання духу 

патріотизму з самого дитинства. Усе залежить 

від нас. А тоді ми можемо гово-

рити й про розвиток особи-

стості, і про мир у всій країні. 

    Рижанкова Тетяна, 10 клас 
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День захисника України 

     Наша гімназія та  вся Україна відзначали 

нове свято - День захисника України. Цього дня 

проводяться тематичні заходи, на екранах з’яв-

ляється велика різноманітність робіт на патріо-

тичну тему. Я, учень 10 класу, тільки готуюся 

стати майбутнім воїном, але з великим задово-

ленням брав участь у військово-спортивному 

святі-конкурсі.  Як з’ясувалося, спортивні нор-

мативи може легко здати тільки фізично розви-

нений учень. Високу підготовку в збиранні та 

розбиранні автомата Калашнікова показали учні 

11 класу. Я розумію, що ці 

навики мені як майбутньому 

воїну дуже потрібні. 

     Цього ж дня у центрі 

Києва була продемонстрована 

виставка фотокарток із фронту. 

У багатьох районах міста про-

ходили фестивалі, де зібрано 

гроші від продажу поробок, які мають піти на 

обладнання та харчування захисникам нашого 

рідного краю. 

    Я впевнений, що відзначати нове націо-

нальне свято треба. Кожен українець має знати 

імена, ушановувати пам'ять тих співвітчизників, 

які за наш спокій пожертвували найціннішим: 

молодістю, можливістю отримати вищу освіту, 

вихованням своїх маленьких дітей…  

     Події останніх років нам показали , як 

насправді важлива взаємодопомога та націо-

нальна єдність. Знаменно, що це свято відбу-

вається саме на день По-

крови  - захисниці. Буде-

мо благати, щоб вона за-

хистила наш народ від 

горя та втрат, бо ми всі 

прагнемо тільки миру. 

    Ансімов Кирило,  

            10 клас 
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  День захисника України 

З метою вшанування муж-

ності та героїзму захисників 

незалежності й територіальної 

цілісності України, військових 

традицій і звичаїв українського 

народу, сприяння дальшому 

зміцненню патріотичного духу, 

16 жовтня в гімназії «Ерудит» 

святкували День захисника 

України. 

 Яскравим заходом стали 

військово-спортивні змагання 

між юнаками 10 та 11 класів. 

Гімназисти демонстрували свою 

силу, спритність та військову 

підготовку. 



 

 

      Найвище призначення 

      Немає в житті вищої долі, ніж захист рід-

ної землі. Немає для рідних більшого щастя, 

ніж повернення додому батька, солдата, захис-

ника. Ці слова, які раніше розумілися тільки за 

книгами та фільмами, тепер розуміємо серцем. 

Неочікувана біда, війна прийшла від тих, кого 

вважали побратимами, – від російських солда-

тів, які стояли за спинами 

наших дітей та жінок у 

Криму, які зараз убивають 

українців на Донбасі. На 

жаль, розтанув світлий 

образ справедливого  та 

доброго радянського сол-

дата-визволителя Європи 

від фашизму, розтанув у 

крові українських патріо-

тів, які гинуть на Сході нашої країни. Велику 

ціну платимо ми за справжнє розуміння патрі-

отизму нашої рідної землі, нашої України, ці-

ну життя українських вояків, наших солдатів. 

Тим гостріше, яскравіше почуття щастя повер-

нення солдата додому, щастя, що єдина мрія 

матері та коханої дружини, яка звелася до  ко-

роткого оберега -молитви: «Повернися жи-

вим!» - нарешті збулася.  

      Щасливі очі батька-солдата на фотографії. 

Міцні руки дбайливо тримають рідне немовля. 

Несмілива, тепла усмішка солдата, що обіймає 

таку ще крихітну, але таку рідну грудку жит-

тя. Обійми людини-воїна, який добре знається 

на ціну життя, який бачив кров, піт, багнюку, 

чув рев «Градів» та свист мінометів. А ще на 

фото - неумілі обійми та-

та немовлям, підсвідоме 

відчуття батьківського 

тепла й щастя. Щастя чо-

гось великого й надійно-

го, яке  завжди прийде та 

захистить.   

       І якщо б мені  запро-

понували описати цю фо-

тографію кількома рядка-

ми, то я просив би вибачення у нашого вели-

кого класика Шевченка й замінив би в його 

віршах тільки одне слово: 

І на оновленій землі 

Врага не буде, супостата, 

А буде син і буде … тато, 

І будуть люди на землі. 

                                            Кудін Іван, 10 клас 

Коли мир у світі… 

Коли мир у світі –  

Усі навкруг щасливі, 

Коли мир у світі-  

То  радості злива. 

 

Але є у світі 

Люди дратівливі: 

Тоді в’януть квіти 

І сумує нива. 

 

Зрозумій, людино! 

Ти на цьому світі 

Для доброго діла –  

Правду говорити. 

 

Коли мир у світі – 

Усі навкруг щасливі. 

І розквітнуть квіти, 

І зрадіє нива, 

Зрозуміє правду 

Людина дратівлива. 

   Фетисова Серафіна,,                                              

8-А клас  
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   Яким ми бачимо нашого захисника 

Чи задумувалися ми колись, що поняття 

«захисник» стане таким значимим у наші 

дні? Чи могли ми знати, що ці мужні люди 

так потрібні будуть і на Майдані, і на Сході 

нашої держави? Я, звичайно, ні.  

 Думаючи про це, я уявляю мужнього й 

сильного чоловіка, погляду очей якого напо-

внений твердості та сміливості. Бачу люди-

ну, у серці якої - ціла країна, багато любові й 

самопожертви. У кожного розуміння цього 

поняття різне. Для когось - це солдат, одяг-

нений у зелену форму й готовий захищати  

всіх. У когось – батько, людина, що біля те-

бе завжди і є тією «стіною» від усього злого 

у світі. Ким би він не був, кожен із нас може 

покластися на 

нього та сказати 

не соромля-

чись:«Захисти 

мене, мені стра-

шно».  

Роль цих 

чоловіків у на-

шому житті ду-

же велика. Їх 

сила завжди дає 

нам упевне-

ність. Зараз ми 

можемо побачи-

ти, що в нашій 

країні таких за-

хисників дуже 

багато. На їх прикладі ми вчимося сміливос-

ті і відвазі, любові до близьких і до рідної 

землі, мужності та стійкості…  

  Найголовніше  те, що серця кожного 

нашого захисника повні любові до нас.  

 Я думаю, що оборонець нашого життя 

також завжди заслуговує на подяку та лю-

бов. 

 Не бійтеся подарувати любов тому, хто 

завжди стоїть перед тобою, тому, хто обер-

тається й каже: «Усе буде добре».  Ці слова 

завжди дають упевненість у наступному дні  

й наводять на думку, що «захисник-

охоронець»  - це слово з нашого повсякден-

ного життя.                                

                          Яковчук Уляна, 10 клас 

ГРОМАДЯНСЬКА ПОЗИЦІЯ 

Дорогий солдатику! Патріоте! Друже! 

Ми Тобі, ріднесенький, дякуємо дуже 

За незламну стійкість, мужність і відвагу, 

За несхитну віру і тверду присягу! 

Ти відважний воїн, Ти Герой народу, 

Борешся за спокій, гідність і свободу! 

Ти стоїш за правду, за Вкраїну-неньку, 

За дітей, за внуків, за матір стареньку… 

Знаю: було важко, але Ти тримався, 

Із боїв кривавих знову піднімався!.. 

Вірю: переможеш, бо Господь з Тобою, 

Він благословляє правдою святою! 



 

 

Вражаюче фото     

Як би мені хотілося, щоб більше людей звер-

нули увагу на події під час Революції Гідності, 

на події, які відбуваються зараз на Сході Укра-

їни. У цьому нам можуть допомогти окремі 

фотографії, відео або ж це можуть бути фото-

виставки. 

      Переглянувши фотовиставку невідомих 

авторів, які зображали події на Майдані Неза-

лежності, під час Революції Гідності, серед ба-

гатьох  фотографій я виділила особливу для 

мене фотографію. 

На фото зображені 

дерев’яні бруски з 

написами всіх міст 

України. Вони скла-

дені як піраміда. На задньому фоні стоїть Сте-

ла Незалежності, а також  спостерігаємо декі-

лька голубів миру в оточенні прапорів України 

з закликами до свободи, до нового, дійсно 

справедливого й дійсно незалежного часу в 

Україні. 

        Коли я дивлюся на цю фотографію, я ро-

зумію, що автор намагався нам показати. Він 

хотів зобразити єдність України. Показати, що 

українці нероздільні, вільні, незалежні. 

         Наш народ завжди прагнув свободи в ді-

ях  і можливостях  для своєї держави. Я вва-

жаю, що автору вдалося передати це почуття. 

Він зміг показати, що українці завжди єдині у 

своїх  бажаннях, завжди допомагають один 

одному в досягненні своїх спільних цілей!  

                                            Кірик Діана, 10 клас 
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      Патріот теперішнього часу 

  Більшість українців вважають, що вони 

патріоти. А хто такі патріоти? Ви колись ду-

мали над цим питанням?    

На мій погляд, бути патріотом-це любити 

свою рідну землю, поважати її традиції, захи-

щати в будь-яких ситуаціях, завжди не втра-

чати віру у свою державу. Але я не хочу ска-

зати, що той, хто зневірився в державі, - не 

патріот. 

   У багатьох людей одна із тем для розмов 

є політична. Я особисто не люблю цю тему, 

але іноді люди праві. Багато хто  уже 

зневірився та прагнуть виїхати з країни, мов-

ляв: «…як тут можна жити? Краще переїду 

кудись подалі звідси, думаю там значно кра-

ще!» 

 Подумайте… Хіба не сумно звучить, що 

десь краще чим у себе вдома? А тим більше 

зараз, коли цілком можливий варіант розвит-

ку подій, який доведе до повномасштабної 

війни. Хоч усі  вірять у хороше( для нас) про-

довження, все одно люди бояться. Тому бага-

то хто з тих, хто мають можливість, як би це 

грубо не звучало, тікають… 

  Але є і люди, які вважають себе,  і так є 

насправді, що вони патріоти. Вони стоять на 

захисті наших життів. Вони боронять мир на 

наших землях. Думаю, уже зрозуміло,  хто 

це, але я просто не могла їх тут не згадати,  

бо, на мою думку, вони є справжніми патріо-

тами, а не боягузами! Сподіваюся більшість 

мене підтримає.  

  Зараз модно одягнути вишиванку і вінок. 

Це тренд. І всі ті люди, які так роблять, дума-

ють, що вони патріоти.  Але хіба  це так? Без-

умовно, може вони й справді патріоти, але 

далеко не всі. От, наприклад, у мене навіть 

немає вишиванки, але я вважаю себе патріо-

том. 

Із моєї точки зору, найкращий для мене 

варіант - це прийти в компанію патріотично 

налаштованих людей і там поцікавитися тим, 

що вони знають про навколишню ситуацію 

та, можливо дадуть пораду, як урятувати кра-

їну та наш народ.                        

                         Дем'янчук Яна, 8-А клас 



 

 

Захисник держави 

 Україна - перспективна держава. Але чи 

будуть впливати на її розвиток наші теперішні 

захисники Вітчизни? Що означає бути захис-

ником узагалі? Це поняття в наш час стає все 

більш актуальним. 

Насамперед, захисник Вітчизни - це патрі-

от. Але, на мою думку, справжній захисник - 

це не та людина, яка виказує свої гучні патріо-

тичні погляди на кожному кроці, а та особа, 

яка з повною впевненістю готова піти на спра-

вжні жертви заради рідної країни. Таких лю-

дей сміливо можна назвати героями. Я вва-

жаю, що їхні найхарактерніші риси - це, на-

самперед, рішучість, відвага, самовідданість, 

любов до Батьківщини та неабияка сила волі. 

Ці люди здатні проявляти свої патріотичні на-

міри не тільки на словах, а й на ділі. 

 У наш непростий час складно не побачи-

ти величезні жертви справжніх, мужніх захис-

ників. Це змушує нас цінувати їх відданність 

країні і, до того ж, нашу власну свободу, за 

яку вони без вагань гото-

ві віддати й віддають свої 

життя, не покидаючи  

зусиль. І скільки вже кра-

їна втратила своїх героїв 

за весь час? Тисячі? Мі-

льйони? Це по-

справжньому шокуючі 

цифри, чисельні та болю-

чі втрати. На превеликий 

жаль, кількість згублених 

життів заради свободийі 

незалежності рідної землі 

й досі зростає... 

 Наша історія пока-

зує, що захисники Вітчи-

зни існували в усі часи. Знаючи про те, що 

країна має свою чоловічу опору - мужніх за-

ступників народної волі, - люди мають можли-

вість почувати себе спокійніше, бо їм є на ко-

го покластися, яким би тяжким не було стано-

вище України. Але водночас кожен патріот 

своєї країни відчуває справжню тривогу за 

людей, допомагаючи їм. 

  Дійсно, судячи з минулогонашого нашо-

го народу, герої країни існували, існують і бу-

дуть існувати. Тому дуже хочеться бачити на-

ших майбутніх захисників Вітчизни з такими 

ж самими мужніми рисами, як і сьогодні. Але 

в серці кожного українця є щире сподівання 

на те, що теперешнім та майбутнім героям не 

доведеться жертвувати своїм життям та відс-

тоювати свою волю так, як зараз.  

  Віра у світле майбутнє не покидає нас. 

Саме заради цього борються сьогодні наші 

сміливі захисники.  

                     Ярошенко Анастасія, 10 клас 
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Подорож до дивовижного  

краю туризму 

      Настала осінь. Саме час для ту-

ристичних змагань. Від  нашої гімназії 

зібралася чимала команда. Це було мі-

ське замання, приурочене  Дню козацт-

ва. Саме в такий для нашої країни кри-

тичний час цей захід потрібен якнайбі-

льше. 

      Під керівництвом учителів ми ви-

рушили в дорогу. Сонце привітно сві-

тило на небі.Настрій і дух змагання  в 

кожного з нас був найкращий.     Невдо-

взі ми  дібралися до  парку  біля метро 

«Берестейська». Дерева там були висо-

кі, а золотаве листя так і сліпило очі. 

Біля входу в парк нас зустрів гурт орга-

нізаторів. Невдовзі розпочалося гранді-

озне відкриття. Нас вітали чемпіони 

України з туризму. Вони вражаюче спу-

стилися на землю з крони найвищого 

дерева. Послідував гімн і 

щирі привітання бійців. 

Після завершення урочи-

стостей розпочалися ці-

каві змагання. 

     На нас чекали важ-

кі перепони. Страхітливо 

поглядали конкуренти, і 

навіть сама природа глу-

зувала з нас – піднявся 

вітер, різко похолода. 

Однак ми не збиралися здаватися – рі-

шуче ступили на стежину. 

    Не пройшло й п'яти хвилин, як ми 

завершили квест. Можете повірити – 

він був не з легких. Спочатку нас очіку-

вала «сітка». Ми мали проповзти нею 

до паралельних мотузок, а потім підня-

тися на пагорб. Далі нас чекав різкий 

схил, «пеньки» і стрибки з тарзанкою. 

Але ми осилили все це, хоч і не вийшли 

переможцями. 

     Я вважаю добрим те,що наша ко-

манда допомогла з підготовкою маску-

ючої сітки для воїнів АТО. Також ми 

написали листи з побажаннями бійцям. 

Саме такі послання піднімають бойо-

вий дух.  

    Із патріотичним настроєм ми пове-

рталися зі змагання. Що не говоріть, а 

спорт - це здорово!                                                                                               

                 Гончаренко Роксолана, 8-А клас 



 

 

      Ми – майбутнє України 

13 жовтня 2015 року учні гімназії 

«Ерудит» узяли участь у національно-

патріотичній туристсько-краєзнавчій 

грі учнівської молоді м. Києва «Ми – 

майбутнє України», присвяченій Дню 

захисника України. 

У краєзнавчо-патріотичному ралі 

«Козацькі звитяги» та в 

«Стежці випробувань» 

гімназисти показали хо-

роші результати. 

      Дякуємо активним 

учасникам змагань: 

Холодовій Олександрі, 

учениці 8-Акласу; 

Гончаренко Роксолані, 

учениці 8-А класу; 

Рудич Олександрі, уче-

ниці 8-А класу; 

Мельнику Назарію, уч-

ню 7 класу; 

Марцун Ірині, учениці 

7 класу; 

Ковінько Іллі, учню 7 

класу; 

Крищенко Катерині, 

учениці 7 класу; 

Головащенко Марині, 

учениці 6 класу; 

Березі Анні, учениці 6 

класу; 

   Москаленку Марку, уч-

ню 6 кла-

су; 

Хомяк 

Ользі, 

учениці  

6 класу. 
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Презентація творчих проектів 

08 жовтня 2015 року в гімназії «Ерудит» 

відбулася презентація творчих проектів кла-

сів. Адміністрації гімназії та учнівському 

парламенту були презентовані такі проек-

ти: 

5 клас – «Мій родовід»; 

6 клас – «Шлях до успіху»; 

7 клас – «Його величність – етикет»; 

8-А клас – «Здорове покоління – майбут-

нє України»; 

8-Б клас – «Знання  прав людини – шлях 

до взаєморозуміння»; 

9-А клас – «Герої в нашій родині»; 

9- Б клас – «Перлини малої Батьківщи-

ни»; 

10 клас – «Я і моя держава»; 

11 клас – «Людина і природа». 
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Україна - справжнє диво, 

Добра і сонця сторона. 

Завжди квітуча і красива,- 

Ти, наче мати в нас, одна! 

Любімо ж, діти, Батьківщину,- 

Найкращу у світі Україну! 



 

 

Осінь 

   Осінь. Різнобарвна, розмаїта. Спочатку 

вона пишна, золота й сонячна, а потім сумна, 

дощова, холодна.  

    Восени красиво. Листя на деревах 

постійно змінює колір, а згодом і зовсім опа-

дає на землю, вистилаючи її м’яким килимом. 

У середині осені з’являється  чарівний 

острівець тепла й сонячної погоди, який нази-

вається «бабиним літом». Його особлива прик-

раса — сріблясте тонке мереживо павутини, 

що блищить у кожному кутку. 

     Усюди цвітуть яскраві осінні квіти — ай-

стри, жоржини, хризантеми. Після дощу в лісі 

багато грибів. На кущах спіють ягоди. У садах 

теж пора урожаю — стиглі яблука, груші, горі-

хи, виноград. Це так чудово — зірвати налите 

яблуко одразу з гілки! Воно солодке та пахуче, 

дуже смачне. 

    Осінь часто примхлива. За густими хмара-

ми ховається небо, іде дощ. Він то дрібний, що 

настирливо накрапає; то сильний, холодний, 

що може йти без зупинки цілий день, а то й 

кілька днів поспіль. 

    Буйство кольорів змінюється прозорістю 

та сірістю в кінці осені. Тільки ясне синє небо 

не втрачає своєї яскравос-

ті. Збирають урожай на 

полях, у садах, городах. 

Потім прибирають сухе 

листя в дворах і на вули-

цях. Голими стоять дерева, 

часто дме сильний вітер, 

іде дощ. Холоднішає. Лю-

ди все більше поспішають 

сховатися в будинках і ква-

ртирах. Із прощальними 

криками відлітають у ви-

рій птахи. Відчувається, 

що скоро настане зима. 

                Дегтяр Олена,  

                       8-Б клас 
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