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Дорогі жінки! 

Щиро вітаю Вас із Міжнародним 

жіночим днем 8 Березня! 

Бажаю щастя, здоров’я, любові, 

весни в душі, тепла та затишку в 

оселі! 

Нехай кожен Ваш день буде со-

нячним і радісним, а довкола Вас 

панують мир і гармонія. 

Зичу Вам життєвої наснаги, оп-

тимізму та здійснення бажань. 

З повагою, директор гімназії    

О.М. Перехейда 

Випуск №8(97) березень 2016 року 

Кохайте, цінуйте...  

8 Березня люди в нашій країні від-

значають Міжнародний жіночий день. 

Це гарна традиція – висловлювати по-

дяку нашим улюбленим мамам, сест-

рам, бабусям та дівчатам за все те, що 

вони для нас роблять. Цього дня жін-

кам прийнято дарувати листівки, кві-

ти, подарунки, а дівчаткам - ще й ігра-

шки. День 8 Березня призначений спе-

ціально для того, щоб зробити приєм-

не своїй мамі, сестрі, бабусі, подрузі, 

учительці. 

8 Березня – це вихідний день. Бать-

ко з дітьми, заздалегідь, підготував 

подарунки своїм дівчатам. І ось із са-

мого ранку чоловіки вітають  коханих, 

дарують подарунки та теплі емоції. 

Діти малюють гарні картини, читають 

вірші  мамам, бажають їм усього най-

кращого. У цей день мама не займа-

ється хатньою роботою. Снідає сім’я 

їжею, яку приготував тато. Уся сім’я 

проводить цей день разом.  

Один із символів 8 Березня – це кві-

ти. Кожний чоловік дарує своїй жінці 

чарівний букет. 

У школах відзначають це свято та-

кож. Учні вітають учителів, дякують 

за працю, влаштовують у шкільному 

закладі концерти. 

Цього дня кожна жінка відчуває се-

бе найщасливішою на Землі. Уся увага 

чоловіків приділяється саме їй. Усі 

подарунки, які хотіла жінка, купує ії 

коханий. Багато побажань виконує 

він.  

 Але потрібно пам'ятати, що кохати 

жінку потрібно не тільки цього дня. 

Необхідно поважати її, цінувати та 

підтримувати. Кожна жінка заслуго-

вує на це! 

   Траузер Галина, 8-А клас    
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 У СВІТІ ЦІКАВОГО  

Історія свята 

На теперішній час усі святкують Між-

народний жіночий день 8 Березня. І чоло-

віки, і жінки полюбляють це свято, проте 

мало хто знає його історію. Саме тому я 

вирішив віднайти декілька фактів про йо-

го виникнення. 

Першоджерела зазначають, що це свя-

то було відоме як День боротьби за права 

жінок. 8 Березня 1857 року в Нью-Йорку 

зібралися на маніфестацію робітниці 

швейних та взуттєвих фабрик. Вони вима-

гали 10-годинний робочий день, світлі та 

сухі робочі приміщення, рівну з чоловіка-

ми заробітну плату. Працювали в той час 

жінки по 16 годин на добу, отримуючи за 

свою працю копійки. Чоловікам після рі-

шучих виступів вдалося вибороти введен-

ня 10-годинного робочого дня. 

На багатьох підприємствах у 

США виникли профспілкові ор-

ганізації. І ось після 8 Березня 

1857 року утворилася ще одна - 

уперше її членами стали жінки. 

У цей день у багатьох містах 

Нью-Йорка сотні жінок вийшли 

на демонстрацію, вимагаючи на-

дання їм виборчого права.  

У 1910 році на Міжнародній конферен-

ції жінок-соціалісток у Копенгагені Клара 

Цеткін виступила з пропозицією щодо 

святкування Міжнародного жіночого дня 

8 Березня, яке прозвучало як заклик до 

всіх жінок світу включитися до боротьби 

за рівноправ'я. Відгукуючись на цей за-

клик, жінки багатьох країн приєдналися 

до боротьби проти злиденності, за право 

на працю, повагу до своєї гідності, за мир. 

   У 1911 році це свято вперше відзна-

чалося 19 березня в Австрії, Данії, Німеч-

чині та Швейцарії. Тоді більш мільйона 

чоловіків і жінок брали участь у маніфес-

таціях. Крім права обирати й займати ке-

рівні посади, жінки домагалися рівних ви-

робничих прав із чоловіками. 

Міжнародний жіночий день 8 Березня з 

перших років Радянської влади став дер-

жавним святом. У 1965 році 8 Березня в 

СРСР стало вихідним днем. А в 1977 році 

свято стало дійсно міжнародним - ООН 

прийняла Резолюцію 32/142, закликавши 

всі країни проголосити 8 Березня Днем 

боротьби за жіночі права - Міжнародним 

жіночим днем.  

Існував і його святковий ритуал. Цього 

дня на урочистих заходах держава звіту-

вала перед суспільством про 

реалізацію державної політики 

стосовно  жінок.  

   Поступово Міжнародний жі-

ночий день у країні втрачав 

своє політичне забарвлення. 

       Після розпаду Радянсько-

го Союзу день 8 Березня ли-

шився в переліку державних 

свят. Відзначається Міжнародний жіно-

чий день і в країнах СНД: в Азербайджа-

ні, Грузії, Казахстані, Киргизії, Молдавії, 

Таджикистані, Туркменії, Україні, Білору-

сії як Міжнародний жіночий день; в Узбе-

кистані як День матері; у Вірменії його 

відзначають 7 квітня як День материнства 

та краси. 

Востряков Іван, 8-Б клас 
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Відомі жінки-телеведучі України 

Як будь-яку професію у світі, професію те-

леведучої прославило багато жінок. 

У всьому світі не мало молодих дівчат хо-

чуть стати репортерами та телеведучими. Іноді 

їх амбіції зникають із часом, але найупертіші 

жінки все ж таки стають тим, ким, здається, 

мріяли стати з самого дитинства. В Україні це 

також достатньо популярна професія. Я хотіла 

б вам розповісти про найвідоміших та найуспі-

шніших телеведучих моєї країни. 

                 Наталія Мосейчук  

Свою телевізійну кар'єру розпочала на Жи-

томирському обласному телебаченні в 1993 

році, де працювала 

ведучою та  журна-

лістом. Потім - сто-

лиця й робота на 

провідних каналах 

країни. Особливо 

«засвітилася» на «5 

каналі». 

      У ТСН Наталя 

прийшла в серпні 

2006 року. Досить 

добре орієнтується в 

заплутаній українській політиці, профе-

сійно (коли це потрібно, - досить вимогли-

во) ставить на місце гостей-політиків. 

Марія Єфросиніна 

      У 19 років дебютувала на Першому 

національному в програмі «Щасливий 

дзвінок». Незабаром Марія отримала за-

прошення від «Нового каналу», на якому 

запускали нову ранкову програ-

му «Підйом». 2002 року програма отрима-

ла премію «Телетріумф» у номінації 

«Найкраще телевізійне шоу». У 2005 році 

була ведучою на конкурсі «Євробачення», 

що проводився в Києві. У жовтні 2005 ро-

ку перейшла на канал ICTV ведучою  програ-

ми «Лінія конфлікту». З вересня 2006 року — 

ведуча телешоу «Один у полі» на телекана-

лі «Інтер». 

 2 берез-

ня 2008 року на 

телеканалі «Інтер» 

почалися зйомки 

ток-шоу «Модний 

вирок», у якому 

Маша Єфросиніна 

виступала в ролі 

адвоката. 

2010 року ста-

ла однією з веду-

чих проек-

ту Костянтина Меладзе «Україна сльозам не 

вірить». 

3 березня 2011 року на «Новому каналі» 

Марія Єфросиніна веде передачу «Мрії здійс-

нюються», метою якої є здійснення бажань пе-

ресічних людей. 

1 квітня 2014 року на «Новому каналі» веде 

передачу «Серця трьох». 

                                            (Прод. на стор.4) 

  

ЖУРНАЛІСТСЬКІ ДОСЛІДЖЕННЯ 



 

 

4                                                                       №8(97)   березень 2016 

ЖУРНАЛІСТСЬКІ ДОСЛІДЖЕННЯ 

Катерина Осадча 

Перший досвід телевізійної журналістики 

з'явився після роботи позаштатним кореспонде-

нтом Першого національного каналу. У 2005 ро-

ці Катя пройшла кастинг і стала ведучою проек-

ту «Світські хроніки» на телеканалі «Тоніс». У 

2007 році стала ведучою програми «Світське 

життя» на Першому національному. З серпня 

2008 програма почала виходити на телекана-

лі «1+1». 

У 2009 році брала участь у другому сезоні 

програми «Танцюю для тебе» на каналі «1+1» з 

партнером Андрієм Крисем. У 2011 стала веду-

чою шоу «Голос країни» на «1+1». У 2012 році 

на каналі стартувало талант-шоу «Голос. Діти», 

у якому роль Каті, як ведучої, змінилася — вона 

допомагала дітям упоратися з хвилюванням пе-

ред виходом на сцену. 

З 11 жовтня 2015 року була ведучою 

шоу “Маленькі гіганти” на 1+1. 

Ольга Фреймут 

Кар'єра Фреймут стартувала на британсько-

му каналі «BBC», де вона проходила практику 

під час навчання в університеті. Там журналіст-

ка працювала кілька років, паралельно знімаю-

чись у рекламних роликах. 

У 2005 році Ольга Фреймут повернулася на 

Батьківщину й стала працювати на «П'ятому ка-

налі» в міжнародному відділі. З «П'ятого кана-

лу» Ольга пішла в декрет і досить довго намага-

лася знайти роботу за фахом. 

Справжню популярність і славу Ользі прине-

сло ранкове шоу «Підйом» на «Новому каналі».  

У 2011 році стала ведучою програми 

«Шоуманія», де разом із хореографом і ведучим 

Дмитром Коляденко висвітлювала новини шоу-

бізнесу та брала інтерв'ю у відомих людей. 

У кінці серпня 2011 року «Новий канал» ви-

пустив інформаційно-розважальну програму 

«Ревізор» з Ольгою Фреймут. Ця програма стала 

найуспішнішим проектом як самої ведучої, так і 

телеканалу в цілому.  

Парале-

льно з 

«Ревізором» 

провідна те-

леведуча 

брала участь  

у інших роз-

важальних 

шоу «Нового 

каналу». У 

2012 році 

разом з Сер-

гієм Приту-

лою вона ве-

ла шоу «Хто 

зверху. А 

влітку разом 

з ведучими програми «Підйом» подорожувала  

Україною в рамках програми «Кабріоліто». 

У 2014 році Фреймут залишила «Новий ка-

нал» і пішла на телеканал «1+1», де почала вести 

шоу “Інспектор Фреймут”. 

У рамках телеканалу «1+1» Ольга також ве-

ла шоу талантів «Голос країни. Перезавантажен-

ня» у 2014 році і «Голос країни-5» у 2015. 

                           Ушакова Олеся, 8-Б клас 
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Жінки-медики  

У складний для країни воєнний час, 

навіть найменша допомога – на вагу 

золота. На фронт їдуть молоді юнаки і 

дівчата, які ризикують життям заради 

рятування чужого. Останні, насправді, 

не такі вже й тендітні під градом пуль, 

на передовій та перед пораненими бій-

цями АТО. 

Нещодавно Президент України Петро 

Порошенко з нагоди Міжнародного жі-

ночого дня підписав Указ про відзна-

чення нагородами видатних жінок, се-

ред яких були й українські  героїні-

учасниці АТО. Крім того Президент ви-

словив глибоку шану жінкам, які разом 

з чоловіками боронять Україну від ро-

сійсько-терористичних військ у зоні 

АТО. А таких жінок – 1200 осіб! 

Зокрема, нагородили Юлію Дундано-

ву (санітарного інструктора роти) та 

Ольгу Омельчук, яка, ри-

зикуючи життям, надала 

медичну допомогу 20 по-

раненим військовим. Ці 

жінки мужньо витримали 

всі негоди, що перекрива-

ли їм шлях. 

Державну нагороду та-

кож отримали лейтенант 

медичної служби Тетяна 

Потупалова (лікар саніта-

рного вертольоту Мі-8, 

яка здійснила 92 вильоти 

та надала медичну допомогу понад 600 

пораненим і хворим) та старший сол-

дат Юлія Семігайлова (снайпер, яка у 

форс-мажорних обставинах взяла ко-

мандування відділенням на себе та за-

безпечила успішне виконання бойового 

завдання). 

       Також  Президент відзначив орде-

ном княгині Ольги ІІІ ступеня старшо-

го сержанта Галину Хмелівську 

(фельдшера рятувальної парашутно-

десантної групи, яка здійснила понад 

100 бойових вильотів та врятувала 

життя понад 350 військовим). 

У наші дні жінки не залишаються бі-

ля плити, днями чекаючи на своїх чо-

ловіків. Вони не стоять осторонь, а му-

жньо борються бік-о-бік з чоловіками. 

Я хочу, аби жінки й надалі відігравали 

важливу роль у важливих життєвих си-

туаціях.          

   Смиковська Катерина, 8-Б клас 



 

 

Дитячі розваги 

Весна – час, коли природа пробуджується. 

Тому молодь збирається  в лугах, біля річок, 

водить танки, проводить весняні ігри. До на-

ших днів збереглися такі ігри: «Довга лоза», 

«Котик і мишка», «Подоляночка», які супро-

воджуються піснями. 

Я вважаю, що весна – це час активної дія-

льності. Ця пора року сприятлива для багатьох 

видів спорту. Саме він допомагає людині бути 

в хорошій фізичній формі, а крім того, він ви-

ховує характер та силу волі. Заняття сприяють 

зміцненню здоров'я. 

Узагалі, однією зі сфер, у якій українці до-

сягли чималих результатів, завдяки чому про 

Україну говорять у багатьох країнах світу, є 

спорт.  На сьогодні він в Україні розвивається 

досить активно як серед дорослих, так і серед 

молоді та дітлахів. 

Діти виходять на вулицю, на спортивні 

майданчики, граються та розважаються. Улю-

блені ігри хлопчат – це волейбол, баскетбол і 

футбол. Саме останній вид спорту отримав 

велику популярність у нашій країні, і це не 

може не радувати. 

Футбол — дуже цікава гра. Вона розвиває 

швидкість, кмітливість, точність реакції, ви-

тривалість. Цей вид спорту тренує не тільки 

ноги, але й тіло в цілому. Футболісти - також 

дуже загартовані люди, бо ганяють м'яча на 

свіжому повітрі з ранньої весни до пізньої осе-

ни. Також футбол є командною грою й розви-

ває згуртованість та вольовий дух. 

Цей вид спорту є гарним вибором для ді-

тей. 

Отож, потрібно не гаяти часу, а витрачати 

його на цікаві заняття та самовдосконалення. 

Життя – це рух, потрібно не лінуватися, а роз-

виватися в спорті. Якщо ми хочемо вирости й 

стати здоровим поколінням у нашій країні, то 

спорт може нам у цьому дуже серйозно допо-

могти. 

                     Микита Чуйко, 8-Б клас 
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У СВІТІ РОЗВАГ 

 Моя улюблена телепрограма 

      Моя улюблена программа  — це "Орел 

та Решка". Мені подобається вона  тому, що во-

на дуже цікава та пізнавальна. У ній розповіда-

ється про те, як 

кожні вихідні 

двоє ведучих 

відправляються 

в різні міста сві-

ту. За правилами 

програми, один 

ведучий повинен 

прожити суботу та неділю на 100 доларів 

США (для європейських країн — близько 70 

євро, відповідно до поточного обмінного курсу), 

а другий може витрачати необмежені кошти, які 

зберігаються на золотій карті. Щоб вирішити, 

хто з них буде жити як мільярдер, а хто буде 

вчитися виживанню, ведучі на початку кожної 

мандрівки кидають монету, і кожен раз усе вирі-

шує орел або решка.                                                                      

      Рекомендую вам подивитися цю надзви-

чайно цікаву телепрограму. 

                   Різак Іванна, 5 клас 
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Свято «З Україною в серці»  

 Найсвятіше, що є в кожної  людини, – Бать-

ківщина. Її слава - в  співучому життєрадісному 

народові, який завдяки народній пісні, думі, 

пристрасному поетичному рядку зберігся як на-

ція з милозвучною мовою, багатьма традиціями 

та звичаями. 

  У рамках Декади української мови та літе-

ратури 17 березня 2016 року  відбулося загаль-

ногімназійне свято «З Україною в серці». 

  Учасники дійства серцем доторкнулися до 

перлин української культури. Воєдино зливали-

ся й поезія, і пісня, і музика, незабутні враження 

від яких подарували гімназисти. Яскраве свято 

засіяло в душі дітей почуття причетності до на-

ціональної історії, культури, духовності, почуття 

гордості за свій народ, за свою країну.  
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ГІМНАЗІЙНЕ СЬОГОДЕННЯ 



 

 

День народної мудрості 

 Що слово – то наука. Це про народну 

мудрість. Що може бути краще за фольклор, 

який був, є і буде найкращим порадником! 

  Неоціненні коштовності українського 

народу – прислів’я й приказки - звучали 

цього дня в гімназії «Ерудит». Конкурс зна-

вців народних прислів’їв та приказок, цікава 

вікторина, інтелектуальні ігри зробили свя-

то народної мудрості неповторним. 

ГІМНАЗІЙНЕ СЬОГОДЕННЯ 
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ГІМНАЗІЙНЕ СЬОГОДЕННЯ 

На вічнім шляху до Шевченка 

    У рамках Декади української мови та літера-

тури 11 березня 2016 року в гімназії «Ерудит» 

відбувся конкурс виразного читання віршів 

Т.Г.Шевченка. 

      Свято засвідчило, із яким подивом відкрива-

ють Шевченківську поезію учні гімназії, яке вра-

ження справляє енергія «Кобзаря» на кожного, 

хто потрапляє в  його силове поле. 

     Присутні на цьому святі ужилися в багатю-

щий світ його образів, переконалися, що слово 

Великого Кобзаря вічне, невмируще своєю прав-

дою. 

       Щиро вітаємо учасників та переможців 

конкурсу: 

Салганік Марію, ученицю 9-Б класу, – I місце; 

Роженок Валерію, ученицю 9-Б класу, – II міс-

це; 

Терещенко Наталію, ученицю 8-Б класу, - II міс-

це; 

Караван   Дарью,    ученицю    7   класу, 

– III місце; 

Мазаєву Маргариту, ученицю 9-А класу, 

- III місце; 

Серхєнова Нікіту, учня 6 класу, - III мі-

сце.  



 

 

Життя та творчість Тараса Шевченка гли-

боко досліджені науковцями, проте навіть сьо-

годні існує багато непідтверджених переказів із 

життя великого Кобзаря. Ось деякі з них: 

            ЧЕРВОНА КІМНАТА  

Коли молодий Шевченко познайомився з 

К. Брюлловим, захват його був невимовний, 

адже Брюллов похвалив його малюнки. Прия-

тель Шевченка І. Сошенко згадує, що в житті 

не бачив він веселішої і щасливішої людини, 

ніж Тарас упродовж кількох днів. 

 — Невже Брюллов завжди такий добрий, 

такий ласкавий?— питав він декілька раз у Со-

шенка. 

 — Завжди, — відповідав той. 

 — А ця червона кімната його улюблена? 

 — Улюблена.  

— Усе червоне! Кімната червона, диван 

червоний, завіси край вікна червоні, халат чер-

воний і малюнок червоний! Усе червоне! Чи 

побачу я ще колись його так близько?!  

І Тарас заплакав. Ця червона кімната ли-

шилася поетові пам’ятна до кінця днів його. 

Багато чого він забув, але останніми його сло-

вами були «червона кімната» і «Карл Петро-

вич». 

          ЧОМ ТИ ДІЛА НЕ РОБИШ?  

Пишучи поему «Катерина», Т.Г.Шевченко 

питав у І. Сошенка:  

— А послухай, Соха, чи воно так до ладу 

буде? 

 — Та одчепись ти, кажу, зі своїми вірша-

ми! — гримає на нього Сошенко. — Чом 

ти діла не робиш? 

Під «ділом» Шев-

ченків приятель-художник 

розумів живопис, малярство. Згодом, коли 

до Шевченка прийшла слава великого поета, 

Сошенко виправдовувався:  

— А хто ж його знав, що з нього зробиться 

такий великий поет? А все-таки я стою на своє-

му: що, якби він покинув вірші, був би ще біль-

шим живописцем, ніж поетом. 

                     Востряков Іван, 8-Б клас 
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СВІТ КРАСИ 

Весна іде – красу несе… Конкурс «Міс 

«Ерудит» – 2016» Свято весни, свято краси, 

свято юності – ось що таке конкурс «Міс 

«Ерудит», який традиційно проходить у гім-

назії. 

 Цьогоріч до участі зголосилися ВІСІМ  

чарівних дівчаток, неперевершених красунь: 

Сачдєва Поліна, Кузьма Анна, Караван Дарья, 

Тимошенко Габріелла, Смірнова Юлія, Коле-

сникова Тетяна, Мішина Олександра, Хоми-

цька Ірина. 

 Усі учасниці продемонстрували свою не-

повторність, ніжність, талановитість, чарівли-

вість, розум та винахідливість.  Кожна дівчи-

на змогла вибороти собі нагороду, але пере-

можницею конкурсу стала Мішина Олександ-

ра, учениця 9-Б класу. Апогеєм свята стало 

нагородження учасниць стрічками та подару-

нками. 

Міс “Ерудит” 
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СВІТ МИСТЕЦТВА 

    К.С. Станіславський ка-

зав: «Театр уміє говорити 

про те, для чого ще не наро-

дилися потрібні слова й по-

няття, і немає образотвор-

чих засобів у інших видах 

мистецтва. Це «специфічне 

буття» пізнавальної функції 

у сфері театру в якійсь мірі 

свідомо, а то й несвідомо 

має на увазі глядач, 

оцінюючи різні функції теат-

ру».   

      Дійсно, театр - найкра-

ща школа життя, тому що 

він виступає в якості джерела 

інформації про світ, про жит-

тя, що дає привід для роботи 

думки. Викликати роздуми 

про сенс людського існуван-

ня, про глибини людської 

душі - благородна й необ-

хідна мета мистецтва . 

Театральні вечори гімназистів 
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        Весна      прийшла                                                                                          

     Ось вже й перші дні весни, 

     Пішли весняні місяці, 

     І все вкривається в зелені кольори. 

     А для мами у корзинці подарунок   

                                                  є малий: 

     Трохи квітів лісових, 

     Трохи фруктів запашних, 

     Та малий сюрприз від тата - 

     Оце буде у нас свято! 

День народження тут мій 

Теж здається головний. 

Привітають всі мене. 

Ось така весна прийшла - 

Усім дарунки принесла. 

Різак Іванна, 5 клас 

                         Весна                                                                                                                                                                                                                                                                        

     Весна - красна до нас прийшла, 

     Чудову звістку принесла: 

     Що перша пташка прилітає, 

     Веселу  пісню заспіває. 

 

     Що вже зазеленіли поля й ліси, 

     Що перші квіти зняли кожушки. 

     Дзвенить струмочок за вікном,  

     Бо гріє сонечко  теплом. 

 

    З-під снігу показав голівку   

    Підсніжник ніжно-голубий, 

     Ну а за ним потягся вгору 

     Красивий пролісок лісний. 

   

     Їжак вже вийшов зі свого дому 

     Шукати їжу для сім’ї. 

     Ведмідь проснувся у барлозі 

     Й помандрував хтозна-куди. 

                 Різак Іванна, 5 клас 

        Весна 

Та це ж весна, бо тане сніг, —  

дивись: струмок з гори побіг. 

Шумить вода, ламає все. 

Весна іде, тепло несе. 

Шумить, гуде веселий гай 

і гомонить: вставай, вставай! 

Розтане сніг, зима мине, 

земля кругом цвісти почне. 

Дітей малих веселий рій 

посуне з хат на луг мерщій. 

Радіє все, співає все, 

весна іде, тепло несе. 

Морозова Анастасія, 8-Б клас 

  

       



 

 

Зустрічаємо весну з цікавими іграми 

Навесні все квіте, розноситься ароматом запах 

весни. Люди починають шукати розваг, особли-

во на вулиці, адже там тепло, бо сонечко вже 

показує своє проміння.  

      Однією з таких весняних ігор є «Дістань 

камінчик». Для цієї гри вам потрібна мотузка 

довжиною близько 2 

метрів і два невеликих 

камінчики. Дві дитини бе-

руться за кінці мотузки  й 

розходяться в сторони, 

наятгнувши її. Щоб дітям 

було зручніше, можна заз-

далегідь зав’язати на 

кінцях мотузки вузли або 

петлі, тоді їм зручніше 

буде триматися. На одна-

ковій відстані від гравців кладуть камінчики. За 

сигналом свистка діти намагаються перетягти 

супротивника й дістати свій камінчик. Виграє 

той, кому це вдалося.  

     Виявляється, наші давні улюблені «класики» 

можуть бути найрізноманітнішими. Діти на про-

гулянці охоче в них пограють. Приготуйте 

«битку», за допомогою якої діти будуть грати. 

Намалювати «класики» можна декількома спо-

собами.  

       Гра «Класні класики»: дитина, яка починає 

гру першою, повинна стати на відстані 1 метра 

від «класиків» iз «биткою» в руці. Потім вона 

кидає «битку» на поле № 1 і стрибає туди на од-

ній ніжці, намагаючись одночасно носком чере-

вика перекинути «битку» в клас № 2. Якшо 

«битка» раптом вилетить за поле або опиниться 

на рисці, починає грати наступний гравець. 

У поле «Домівка» можна стриб-

нути, щоб кілька секунд перепо-

чити. Гравці повинні пройти всі 

клітинки п'ять разів підряд і 

визначити переможця.  

        Гра «Не упусти!» 

        Ця цікава гра розвиває 

швидкість і 

спритність. Запропонуйте дітям 

донести, наприклад, тенісну 

кульку в столовій ложці або гру-

дочку пухнатої вати (теж у лож-

ці). Для дітей старшого віку можна запропо-

нувати складніші умови: донести м'ячик або 

книгу на голові, іти та обертати обруч на талії, 

пройтися з сірниковими коробками на плечах, із 

пірамідкою з декількох кубиків на долоні.  

     Отже, я привів не багато, але достатньо ро-

зваг, за допомогою яких можна з користю та  

задоволенням провести свій час. Не марнуйте 

його, адже життя таке коротке! 

           Баранов Антон, 8-Б клас 
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