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Рідна мова жива! 

Упродовж кількох століть україн-

ський народ привчали до думки про ні-

бито «вторинність» української мови, 

ретельно приховуючи від українців ве-

личезний масив української ж писемно-

сті, історії та культури, яка сягає глибо-

кої давнини й нараховує багато тисячо-

літь.  

Мова української народності поча-

ла формуватися ще у VI-IX ст. Зачинате-

лем сучасної української літературної 

мови вважається І. П. Котляревський  із 

виходом у 1798 році першого видання 

"Енеїди". 

Основоположником української 

літературної мови визнано Т. Г. Шевче-

нка. 

Своїм величезним талантом Кобзар 

розкрив невичерпні багатства народної 

мови, осягнув її і, як ніхто, розкрив чу-

дову, чарівну музику українського сло-

ва. 

Багатства рідної мови, її історію, її 

особливості шанують, поважають, ви-

вчають, знають  діти гімназії “Ерудит”. 

Цьому свідчать їх перемоги в ІІ етапі 

(районному) Всеукраїнської олімпіади з 

української мови та літератури та ІІ ета-

пі Всеукраїнського конкурсу знавців 

української мови ім. Петра Яцика. І це є 

підтвердженням того, що українська мо-

ва жива і буде жити вічно! 

Андрієнко Світлана Вікторівна, 

учитель української мови  

та літератури 

 

Всеукраїнська  

олімпіада з української мови 

 та літератури  

ІІ місце - Мазаєва Маргарита, учени-

ця 9-А класу, 

ІІ місце - Стрілець Анастасія, учени-

ця 10 класу, 

ІІ місце - Підгорна    Дарина, учениця 

11 класу, 

ІІІ місце - Терещенко Наталія, уче-

ниця 8-Б класу, 

ІІІ місце - Запольська Валерія, учени-

ця 9 –Б класу,   

ІІІ місце - Давлад    Володимир,    

учень 9-А класу. 

       Всеукраїнський конкурс знавців  

української мови ім. Петра Яцика 

І місце -  Калініна   Олена,     учениця 

11 класу, 

ІІ місце - Стрілець Анастасія, учени-

ця 10 класу, 

ІІІ місце -    Сандуляк    Артем,   

учень 8-Б класу. 

Випуск №3 (92) листопад 2015 року 
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ДУМКИ ВГОЛОС 

Щаслива дитина 

Щастя - це головне, що є і що може бути в 

нашому житті. Ми народилися, щоб бути щас-

ливими на землі, а інакше життя втрачає сенс. 

Я вважаю, що щаслива дитина - це здорова 

дитина, яку кохають батьки та сім'я взагалі.  

Діти ростуть у різних умовах, у різних 

сім'ях. Але, мабуть, 

жодна дитина не 

буде рости по

-справжньому 

щасливою, як-

що не щасливі 

батьки. Дитина, здавалося б, живе 

своїм життям - грає, радіє чомусь, навчається й 

пізнає світ. Але, якщо вона живе поруч із втом-

леними, не задоволеними життям батьками, у 

яких немає часу на дитину, - вона не буде до 

кінця щасливою. Батьки можуть добре заробля-

ти, щоб водити дитину на різні секції та гуртки, 

дати якісну освіту, але самі при цьому не жи-

вуть повноцінним щасливим життям, мало часу 

приділяють самій дитині - навряд чи вони виро-

стять щасливу людину. 

Дитина - відображення своїх батьків. І, як-

що батьки щасливі, самореалізовані, уміють 

цінувати сьогодення, багато й глибоко 

спілкуються між собою та з дитиною, - дитина 

теж буде рости щасливою. Вона вбирає це по-

чуття щастя, як повітря та воду, яке й залишить-

ся з нею на все життя. 

Також дитина щаслива, якщо 

має друзів, захоплення та 

цікавиться всім навколо. 

Щаслива дитина в теперішній 

час - це вільна дитина. Її пізнавальний 

інтерес зав- жди підтримується бать-

ками, увесь її потенціал спрямований 

на розкриття її творчих, ф і з и ч н и х , 

і н т е л е к т у а л ь н и х 

здібностей і талантів. 

П рос т іш е  к аж уч и , 

вільна дитина йде своїм 

шляхом, на якому вона і 

стає щасливою. 

Євтушенко Вікторія,  

6 клас 

Як я розумію вислів 

«щаслива дитина»  

у теперішній час 

Бережіть честь змолоду! 

Честь - це чеснота, яка завжди цінувалася в 

людині. Вона притаманна кожному, але не всі 

знаходять її в собі й розкривають.  

Я вважаю, що це все добре, хороше, зразкове, 

що є в наших учинках, поглядах, і за що й ціну-

ють нас інші. Честь відстоюється дов-

го й наполегливо іноді багатьма поко-

ліннями. 

Що означає “мати честь”? На мій 

погляд, це бути порядним, сміливим, 

тактовним, не лицемірним щодо ін-

ших. Головна ознака того, що людина 

має честь - це те, чи чесна вона. Бать-

ки вчать нас бути вихованими, охайними, ша-

нувати людей та їх працю, добре вчитися. І їм 

дуже не легко спілкуватися з нами, коли ми го-

воримо неправду. Тому вони намагаються пере-

конувати нас, що треба бути чесними завжди й 

у всьому: “Чесність - найкраща чеснота!” 

Я переконаний, що потрібно завжди відпові-

дати за свої слова й вчинки. Якщо ж не так 

щось трапляєть-

ся - казати щиро 

та чесно, не боя-

чись. 

Якщо бути чес-

ним та справед-

ливим, - буде 

більше поваги 

інших до тебе. Тоді й сам будеш себе поважати. 

                       Ластовецький Олексій, 10 клас 
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         Навіщо потрібно  

бути вихованою людиною 

Напевно, усім людям хочеться, щоб  друзі, 

сусіди та навіть зовсім не знайомі перехожі 

завжди ставилися до них шанобливо, по-

доброму, любили й поважали, щоб ніхто не 

робив зауважень.  

    Але тепло й увагу потрібно заслужити, 

адже ніхто нічого не робить просто так. По-

доброму, із теплом і увагою оточуючі люди 

ставляться тільки до вихованої, увічливої лю-

дини. Тільки таку людину всі люблять і пова-

жають. І в неї є вірні та надійні друзі, із якими 

ніколи не буває нудно.  

Такій людині й самій ніколи нудьгувати, 

адже вона живе за суворим розпорядком. На-

приклад, вихований учень  удома допомагає 

мамі або бабусі готувати сніданок і накрити 

на стіл, прибрати в квартирі.  Це дитя поллє 

квіти, погодує кішку або риб у акваріумі, не 

полінується сходити до магазину по хліб чи  

молоко. І вечірній час  розписано по хвили-

нах. І така зайнятість, усі ці справи - прояв 

увічливої уваги до оточуючих, у першу чергу, 

до своїх близьких і, звичайно, до самого себе. 

Увічлива людина завжди піклується про рід-

них і друзів, завжди готова допомогти їм.  

     І це правильно, бо, якщо добре розібра-

тися, усі люди на білому світі допомагають 

один одному, трудяться один для одного. А 

значить, вони працюють для кожного з нас. 

Будівельники будують будинки, двірники 

приводять до ладу дитячі майданчики та дво-

ри для ігор і прогулянок, лікарі лікують від 

хвороб, учителі дають знання, садівники до-

глядають за деревами...  

Чому ж не бути уважними, увічливими й 

добрими в ставленні один до одного? Адже це 

не так уже й важко!  

     Не важко поступитися в трамваї або 

а в т о б ус і  м і с ц е м  л і т н і й  л ю д и н і .  

Не важко вітатися з людьми при зустрічі й го-

ворити їм гарні ввічливі слова.  

   Не важко бути охайним, причесаним і 

вмитим, щоб оточуючим людям було приємно 

спілкуватися з тобою.  

   Звичайно, щоб тебе вважали ввічливою 

людиною, цього мало, правил увічливості на-

багато більше. Але для початку необхідно, 

щоб ось із цієї ж хвилини кожен сам для себе 

твердо вирішив стати ввічливою людиною. 

Потім, щоб з'явилися 

нові чудові  вірні 

друзі, щоб мама, та-

то, бабуся, дідусь, 

в и х о в а т е л і  т а 

вчителі та навіть 

зовсім не знайомі 

люди стали поважа-

ти тебе. 

Кривошея  

Анастасія, 6 клас 

ДУМКИ ВГОЛОС 

* * * 

Повага - важлива й значима це  сторона  

                                                     людини, 

Якщо ж не поважає він, що є частиною  

                                                      родини, 

Не поважає кожної прожитої години,  

Він це сприймає, як належне, - сором! 

І вітерець холодний влітку бором 

Не поважає та й, мабуть, не хоче, 

І неповагою своєю ніж для себе ж точе. 

Давайте ж лиш уявим на хвилину, 

Народжену без матері дитину, 

Чи може сонце, що тепла не має, 

Або той місяць, що вночі не сяє. 

Це все оксюморон, це лише художній засіб. 

Та як це пояснить, як це б донести масі,  

Що така нахабницька  

                              діяльність 

Може слова перетворить в 

                               реальність. 

Кириченко Дмитро,  

9-А клас 
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ДУМКИ ВГОЛОС 

Толерантність у нашій сім'ї 

У нашій сім’ї толерантність ми розуміємо  

як уміння мирно співіснувати з людьми з 

іншими смаками, поглядами, звичками та упо-

добаннями.  

Власне кажучи, толерантність 

можна розділити на глобальну 

( с в і т о г л я д н у)  і  п о б ут о в у 

(внутрішню, домашню). Глобаль-

на толерантність – це принципи, 

які батьки повинні прищепити 

дітям стосовно поваги до людей із іншим коль-

ором шкіри, із інакшими релігійними або 

життєвими переконаннями.  

Я вважаю, що навчити дитину поважати 

чужі думки, позицію іншої людини - обов'язок 

батьків. Адже без цього вміння дитина не змо-

же адаптуватися не лише в суспільстві, але й у 

найменшому колективі. Найскладніше в цій 

справі – навчити дитину розрізняти межу між 

принциповістю, відстоюванням власної думки 

й нетерпимістю, неприйняттям переконань 

інших.  

Звісно, найкраще навчання – це власний 

приклад – батьківський. Отут і стають у 

пригоді навички домашньої, побутової 

толерантності. Уміння не вчиняти скандал, як-

що заради когось із домашніх дово-

диться змінювати власні плани, не 

ображатися, якщо хтось не розділяє 

твоїх телеуподобань – і просить пе-

реключити канал…  

     Усім знайомі щоденні речі. Га-

даю, повага до інакшості інших лю-

дей прищеплюється під час процесу 

домашніх домовленостей про спільні плани на 

вихідні дні, приклад батьків, що спокійно й кон-

структивно вирішують у присутності усіх 

членів сім’ї спірні питання. І головне – запитати 

думку дитини. А найкраще – намагатися враху-

вати її кожного разу. Дитина  це оцінить. 

Обов’язково.  

Можливо, це буде видно не одразу, але 

батьківські уроки – найкращі. 

Хомяк Оксана Михайлівна,  

мама учениці 6 класу 

Добре пам'ятається довго,  

а лихе довше! 

Дорогі читачі, у цій статті я хотів би погово-

рити з вами про добрі та лихі вчинки, бо вони 

впливають на кожного з нас. 

Що таке добро та зло? На мою думку, межа 

між цими поняттями розмита, бо різну ситуа-

цію, кожний учинок можна розглядати з різних 

ракурсів. 

Щоразу людина, яка вчиняє так чи інакше, 

мотивує це по-своєму. Але не слід забувати: 

роби добре для себе й рахуйся з думкою інших. 

Завжди треба думати, як вплинуть твої дії на 

інших, якщо ти поводишся грубо та нетактов-

но. 

Фрейд у своїх працях наголошував:”На пове-

дінку людини сильно впливають події з дитин-

ства. Людська поведінка визначена її досвідом 

і внутрішніми захопленнями”. Саме тому наші 

рідні  з  перших же днів виховують у нас від-

чуття порядності й відповідальності, дарують 

свою любов. Ще маленькими  ми дізнаємося 

про прекрасний світ, що оточує. Батьки нама-

гаються нас чимось зацікавити та розвинути 

наші завдатки. 

Якщо ж дитина з раннього віку зазнає обра-

зи, потурання, то стає злою і вчиняє зле по від-

ношенню до інших. Це руйнує її як особис-

тість. Я не впевнений, що така дитина в дорос-

лому віці зробить добро іншому. Можливо, я 

помиляюся. 

І все ж я переконаний, що злу не місце в сто-

сунках між людьми! 

                      Горський Костянтин, 10 клас 
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Світ навколо 

        Дружба, повага, кохання, ненависть, гор-

дість, зневага… Навколо нас безліч відтінків 

емоцій і почуттів. Вони оточують людину, ке-

рують її життям,  можуть зробити її або своїм 

рабом, або володарем Всесвіту. Як же виника-

ють почуття? Від чого вони залежать? Це вічна 

загадка буття, яка лежить у царині людських 

стосунків. 

       Згадайте себе в дитинстві. Хіба ви замис-

лювалися,  як зав'язати розмову з дівчинкою чи 

хлопчиком, які вам сподо-

балися? Ви просто підхо-

дили й говорили: «Давай 

дружити». Як правило, 

цього було достатньо.  

      Згадайте цей природ-

ний стан невимушеності й 

легкості спілкування, гри, 

веселощів і радості. Коли ви 

не думали про те, як вас оці-

нять, як на вас подивляться.    

       І не важливо, сумували 

ви чи раділи - для вас існував лише 

той момент, єдиний, неповторний, 

такий простий і необхідний. 

       Так чому ж, ставши трохи до-

рослішими, ми втратили ту надзви-

чайну  легкість стосунків, яку могли 

дозволити собі в дитинстві? Куди це поділося? 

Як могло зникнути? Чому зараз ми стурбовані 

тим, як показати себе? Як сподобатися? Ми бо-

їмося оцінки оточуючих, і в той же час щохви-

лини гірше за найприскіпливішого критика са-

мі оцінюємо себе. Ми забули про ті світлі по-

чуття щирої радості, коли нам не потрібно було 

грати якусь роль, бути кимось, а можна було 

просто бути собою...  

      Ми, ступивши в період юнацтва, устигли 

втратити довіру до людей, ми зрозуміли,  що 

для того, щоб нас любили й приймали, потріб-

но бути нещирим і облесливим, щось прихову-

вати в найглибших закутках своєї душі, а про 

щось навпаки оголошувати привселюдно. Нам 

страшно любити, тому що боїмося зради, ми не 

наважуємося дружити, бо остерігаємося нещи-

рості, боязко нам створювати стосунки з інши-

ми, а раптом не складеться. Ми намагаємося 

закрити серце від злого світу, який тільки й 

прагне розтоптати те мале, що залишилося 

всередині – тебе справжню. Так  простіше...  

          Із віком ми стаємо більш цинічними й 

розважливими. Постійно підраховуємо, скіль-

ки повинні віддати, скільки отримати. Ми бої-

мося проявити себе, точно так само як і ті, хто 

живе навколо нас, бояться власних 

проявів. Мріємо не про те, що прине-

се справжнє задоволення, а про те, 

що задовольнить наше власне «его».  

Відтепер мірилом наших уподобань і 

прагнень є не наші власні відчуття, а 

нав’язані суспільст-

вом оманливі ідеали й 

пріоритети. 

        Ми усією своєю 

поведінкою захищає-

мося, нападаємо пер-

ші з остраху бути за-

хопленими зненацька,  ховаємося за високими 

мурами холодності й вищості. 

       Дійсно, ситуація страшна. А найжахливі-

ше, що за зовнішнім лиском і мішурою, за гуч-

ними словами про власну самодостатність, за 

красивим одягом модних дизайнерів, за 

«правильною» поведінкою ховається все те ж 

сердечко маленької дитини, щире й добре, яке 

просто хоче жити, любити, відчувати… 

                         Павлюк Марія, 10 клас 



 

 

Magic Time of Childhood 

        In my opinion, childhood should be the 

happiest timein every person’s life. My childhood 

was happy and memorable. I remember almost 

every event from that time. It was the world of 

fairy-tales and magic. My parents did their best to 

make me feel happy. My dad would always take 

me to the Amusement Park, bought me sweets and 

ice-cream. My mum used to read me bedtime sto-

ries and play different games with me. As we 

lived in a flat, we kept a lot of domestic animals. 

Wehad a large Germanshepherd, twocats, a parrot. 

As far as I remember, the parrot was the funniest 

of all. We often went for a walk in the nearest 

park or visited our relatives. It was a magic time 

full of surprises and presents. One 

Christmas Santa brought me a big 

teddy bear. I think that moment 

will be kept forever in my mem-

ory. 

Randa Abduldin, Form 10 
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What is Tolerance  

(Definition, Types & Examples) 

In this article you will learn what tolerance is 

and how it weaves itself throughout our society. 

Also, you will gain an understanding of how toler-

ance is used in many different areas of life from a 

personal perspective to a national perspective. 

Tolerance and Our Lives 

Take a moment to think about your lifestyle: 

your behaviours, actions, thoughts, and environ-

ment. Now think about someone else's. Chances 

are there are some aspects of other people's lives 

which annoy you. Many people are surrounded by 

others who appear to be 'incompetent' and 

'annoying'. Understanding tolerance can help shift 

our attitudes toward others, leading us toward a 

more productive and happy life. 

What is Tolerance? 

Tolerance can be defined as a fair and objective 

attitude towards those whose lifestyle differs from 

yours. The level of tolerance in your life can be 

attributed to levels 

of happiness and 

contentment, as 

many researchers 

have pointed out;  

Tolerance can 

work in conjunction with different pathways of the 

brain. 

Tolerance and the Human Brain 

In order to understand these questions from a 

psychological perspective, let's put tolerance into 

an easier perspective and learn how it interacts 

within the subject of human behaviour. The brain 

is considered the powerhouse of the human body, 

telling every other part of the body what to do and 

when to do it. On average, a human brain has the 

capacity of producing billions of thought processes 

per second, of which only around 2,000 are 

brought into awareness. This means that humans 

have the capacity to act and behave differently in 

all areas of their lives, bringing about upsetting and 

uncomfortable feelings in others. 

So why discuss brain activity? Discussing brain 

activity allows us to gain a perspective on how im-

portant tolerance is in our lives and how common it 

can be for other people to focus differently on sen-

sitive lifestyle choices. For example, say you are 

studying college classes and gaining an under-

standing on different topics from different perspec-

tives and professionals. When facing adversity, tol-

erance allows us to sit back and objectively under-

stand where another person is com-

ing from in regards to their behav-

iors, thoughts, and other processes. 

Tolerance can occur on many 

different levels. 

       Katya KhomyakForm 10 
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My Childhood 

 I was born on a sunny day in Sloviansk on 5 

May 2000. I was very small and fragile. When 

my mom and I were discharged, we went to 

Kramatorsk. When I was 3 years old my parents 

got a divorce and my mother moved to another 

apartment. Next to our block of flats there was a 

kindergarten where I entered. There I met my 

best friend Alena. One day we were playing hair-

dressers and she tangled my hair.  

  When I was 5 my mother 

moved to Kiev, where we lived in 

small one-room apartment with 

my stepfather. Alena and I lost 

touch... I had to attend a new kin-

dergarten.  

I wasn't able to live in an-

other city and the next summer I 

spent in Kramatorsk. But unfortu-

nately everything went wrong. I 

fell very ill with pertussis. For 

such a fragile girl like me, it was 

a big blow to health. My 

sootnoshenie wall was 

seriously weakened. I was 

helpless when my nose 

was bleeding that I had to call an ambulance to 

stop it. The doctor said that we would have to 

call him because without his help we would not 

be able to stop hit. But all went well . 

  I remember starting my school. I had a 

beautiful burgundy form bought, and at the festi-

val we were handed a set of the office. On Sep-

tember 18 my younger brother Sasha was born. 

From the very beginning I was very upset due to 

the fact that Sasha was not a girl and I was 

greatly at odds with him. But now we are insepa-

rable. When our family got four members, our 

apartment became very small for us and we 

moved into a new one. Then I became a pupil of 

the 3rd form. I was lucky to meet my new best 

friend Kate. She has influenced me greatly hav-

ing changed my nature from reserved into socia-

ble. We’ve been friends so far. In 2009 we got a 

new cat. Her name is Tosya and she became my 

biggest experience of responsibility. When she 

fell asleep we used to take care of her: Sasha 

shifted on her pillow and covered her with a 

blanket. One day I noticed that she disappeared. I 

searched the entire apartment but couldn’t find 

her. Then I noticed her. Her 

head stuck in the leg from a 

flower stand. I tried to get 

her out, I thought I could 

strangle her. It was very 

hard. But got lucky, and all 

ended well. When I went to 

the 5th form Tosya gave 

birth to kittens and this was a 

great joy for me. But then I 

started wearing glasses. Be-

cause of them I had a 

serious complex. But in 

the end I spatted on it, 

and felt free. When I was 

in the 6th form my father 

took Tosya to the country. From there she ran 

away. When I heard this, I felt  quite depressed. I 

was very lonely. But after black comes white 

stripes. I got a chinchilla and  was very happy. 

His name is Zhorik and he lives with us . Now I 

am a pupil of the 10th form of the gymna-

sium ,,Erudite”. I have everything to be happy: 

my family, beloved friends, clothes, books, a 

roof over my head. It doesn't matter what hap-

pens now, the main thing we're alive. Life always 

gives you a chance, so don't blow it. 

                   Anastasia Puzakova, Form 10 



 

 

Герої нашого часу 

Дорога до школи займає в мене всьо-

го кілька хвилин. Їх вистачає на те, щоб 

оминути три калюжі, пройти через до-

рогу та ввійти у вхідні двері гімназії. 

Цю коротку подорож можна здійснити 

за одну пісню. Сьогодні в навушниках 

лунав Скрябін, його “... ти сам собі кра-

їна,  зроби порядок у своїй голові”.  

Минулого лютого цей виконавець із 

вельми відомого поп-рокера з малим, 

але постійним колом шанувальників пе-

ретворився на справжню легенду нашо-

го часу. Із весни на Західній Україні піс-

ні гурту, популярність якого припала на 

початок 21 сторіччя, гуділи з усіх 

«генделиків» та домівок. Портретом 

Андрія Кузьменка не поділився хіба що 

лінивий у соцмережах. Чому ж саме він 

став культовим героєм нашого часу? 

Героїзм – це людяність. 

Принаймні, мені так здається. Так 

от, більш людяного “супер-стар” 

важко й придумати.  

Андрій Скрябін, як його називали 

фанати, завжди був відкритим та до-

помагав іншим. Спочатку – виконав-

цям ще під час телевізійного проек-

ту “Шанс”. Наприкінці життя – 

воїнам АТО та прикордонникам. Він 

їздив із виступами туди, куди запро-

шували, не роблячи з себе зірку з 

непідйомними райдерами. Він жар-

тував і спілкувався з глядачами з 

екранів телевізорів. Записував 

відеозвернення з доречною критикою. 

Він переніс тяжкі часи, коли його з гур-

том втягнули в політичні ігри, і тисячі 

людей після цього відвернулися від 

музикантів на роки. 

Герой нашого часу – це людина, що 

тримає руку на пульсі подій. Вона не 

лишається осторонь суспільства та його 

проблем. Підтримує його всіляко: 

матеріально та морально, міцним пле-

чем чи словесною розрадою. Та 

зрозуміти, хто справді герой, можна ли-

ше втративши його. Аварія, у якій заги-

нув Андрій Кузьменко, сколихнула всіх. 

Тисячі людей вийшли на майдани вели-

ких міст, аби вшанувати його пам’ять. 

Люди знову зрозуміли, наскільки важ-

ливо цінувати тих, хто поруч, і 

віддавати шану вчасно.                             
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На жаль, дуже рідко вдається віддати 

шану вчасно. І тисячі героїв нашого часу 

вже встигли загинути. Хтось на 

Інститутській, хтось на Грушевського, 

хтось у аеропорті Донецька, хтось під 

Мар’їнкою і в інших гарячих точках 

України. Велика кількість смертей, що 

хлинула на нашу сильну країну в останні 

два роки, зробила так, що ми не можемо 

запам’ятати навіть усі їх імена. І багато 

хто з родичів загиблих бідкається, мов-

ляв, коли помирають зірки, – плачуть 

усі, а коли якийсь один воїн, – ні. Але це 

не правда. Усі загиблі в цих трагічних 

подіях – це спільний образ героя нашого 

часу. Яка його відмінність від образу ге-

роя нашого часу Кузьменка? Кардиналь-

на. Його як талановитого співака 

пам’ятатимуть фанати та меломани. А от 

про загибель тисячів борців за свободу 

та незалежність пам’ятатимуть усі. Бо 

їхня доля буде вписана в новітню 

історію України, як колись – доля Богда-

на Хмельницького та його війська. 

Насправді, риси героя нашого часу є в 

кожному. Просто не кожний має 

сміливість їх у собі віднайти та 

підтримати будь у чому: у буденності чи 

боротьбі. Головне - не втратити цей 

героїзм, бо ми – українці, тому саме він 

– наша спадкова 

козацька риса ха-

рактеру. Тоді в 

новітній історії 

буде що написати 

й про нас.                                                                                                              

Віталій Асєєв,  

9-А клас 
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         Пам'ять жива 

     Дорога в майбутнє пролягає через минуле. Ми 

сьогодні з болем згадуємо ті страшні роки Голодомору. 

Наш святий обов’язок помолитися та схилити голови пе-

ред пам’яттю всіх невинно загублених співвітчизників. 

        22 листопада 2015 року виповнилася 82 роковина 

організованого геноциду українського народу – Голодо-

мору 1932 – 1933 років. 

        Із метою вшанування пам’яті жертв Голодомору ми, 

учні 9- Б класу, разом із куратором  Селютіною Мариною 

Костянтинівною  відвідали Національний музей  

“Меморіал пам’яті жертв голодоморів в Україні”, у якому 

змогли ознайомитися з матеріалами, що присвячені тим 

страхітливим подіям. Жахливі наслідки минулого вчать 

нас шанувати та оберігати свою націю! 
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    ВІЧНА ПАМ’ЯТЬ  

ЗАМОРЕНИМ ГОЛОДОМ                                                                      

На багатих чор-

ноземах України 

вмирали. Умира-

ли в полі, на до-

розі, під тином. 

Умирали пооди-

нці та сім’ями. 

Зникали цілі се-

ла і славні коза-

цькі роди. Голод 

забирав тих, хто заради шматка хліба не 

виривав окрайця з голодних дитячих 

ротів, не стежив, не доносив на брата, 

не вмів торгувати совістю. Та про голод 

заборонено було навіть говорити. І на-

род мовчав. Мовчав довго... 

Ще у жовтні 1932 року прийнято 

рішення: «Вийти з кризи шляхом конфі-

скації запасів зерна в хліборобській га-

лузі». Це був розбій, спрямований на 

знищення селян. Забирали все, що зна-

ходили їстівного в хаті, навіть 

залишене на посадку. Зерно за 

безцінь продавали за кордон. 

Нині ми знаємо, що то був 

штучно організований голод, 

масовий геноцид. Скільки бу-

ло знищено людей? Хто раху-

вав їх тоді? Кажуть, близько 

13 мільйонів. Але про те зга-

дувати не можна було. І лише 

тепер відшукують по селах за-

гальні могили. Якщо вдається знайти, 

їм, навіть мертвим, не давали спокою: 

орали та сіяли поля, на тих місцях зво-

дили майстерні, ферми, танцювальні 

майданчики... 

Ніхто не читав над їх останками Бо-

жої молитви, не проводжав в останню 

путь, не несли їх домовини  на плечах із 

пошаною. Їх просто волокли до зага-

льних ям  на 50-100 чоловік. Засипали 

землею врівень так, щоб не видно було, 

де ці могили. І люди почали забувати, де 

саме ті поховання. Багатьох спочатку хо-

вали на городі, у садку. 

Плаче за своїми дітьми Україна-

мати. Плаче й не може втішитися, бо їх 

немає. 

Тож приносять на могили померлих 

від голоду хліб та пшеничні колоски. 

  Про страшні муки українського на-

роду писали небагато. Свідчили, згаду-

вали, писали переважно за кордоном. 

Представник діаспори в США Василь 

Барка, який сам пережив голод, бачив 

усі жахи того, що було, написав роман 

«Жовтий князь». Він не сподівався, що 

цей твір надрукують в Україні. 

За мотивами роману творче об’є-

днання «Земля» створило фільм 

«Голод-33». Це була перша спро-

ба розповісти світові про гено-

цид проти України. Кошти на 

створення фільму збирав народ. 

Про голод 1933 року в книзі-

меморіалі «Голод-1933», яку під-

готували журналістка Л. Ковале-

нко та письменник В. Маняк, зіб-

рано спогади очевидців із різних облас-

тей України, яким вдалося вижити. 

     Ігнатенко Олександр, 9-А клас 
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ПРОБИ ПЕРА 

Дощ 

 Вечір. За вікном ішов дощ. Ні. Це 

був не той дощ – розгул стихії, який 

лякає й утверджує думку про 

некерованість сил природи. Це було ли-

ше одноманітне  шерхотіння, сумне й 

водночас  заспокійливе. 

У той вечір ніщо не віщувало дощу. 

На   вулиці  стояла тепла погода, лише 

де-не-де по небу котилися сині хмари. 

Вони повільно пливли в далечінь, хо-

ваючись за новими висотними будинка-

ми, поступово щезаючи  за рваним 

небокраєм. 

Спочатку почулося шарудіння  лис-

тя, згодом  шум усе посилювався, поча-

ло здаватися, що хтось навмисне розбу-

див казкового велетня Вітродуя. Раптом 

великі краплі застукали по підвіконню, 

застукали сильно, ритмічно. Як швидко 

може погода міняти настрій!  Знову 

дощ! Холодний осінній дощ! Тепер 

тільки він і похмуре небо. Я сиділа у 

своїй кімнаті й слухала шум, чимось 

схожий на музику оркестру, що раптом 

розгубив усі свої ноти й тепер намагав-

ся злагодити гру таких різних 

інструментів. Та це йому не вдавалося 

ніяк. 

   А я сиділа, затишно влаштував-

шись у великому кріслі, просто дивила-

ся у вікно й думала, що саме так часто 

буває й у житті, яке схоже на непого-

жий осінній день, непередбачуваний і 

такий короткий. Адже п'ять хвилин то-

му ніщо не сповіщало дощу, а зараз за 

вікном - просто злива.  

 Дощ ніколи не попереджає про 

свою появу, як і про закінчення. Так і 

життя - ти не знаєш, що чекає на тебе 

за рогом, і, як правило, забуваєш пара-

сольку, коли вона так необхідна, щоб 

захиститися від непогоди. У житті та-

кож може «йти дощ», сонце може рап-

тово зникнути за хмарою, а моменти 

щастя щезнути, як пісок із дороги з 

появою дощу. 

  Ні, життя не схоже на дощ, 

оскільки яким би він очікуваним не 

був, ми з нетерпінням ждемо, коли він 

закінчиться. А життя? Хіба можна че-

кати його закінчення? 

Життя більше схоже на сонце. Я в 

цьому впевнена! 

Підгорна Дарина,11 клас 



 

 

 Володарка осінь 

Теплі дні минули. Осінній день зро-

бився повноправним господарем у при-

роді. Незвично холодно стає вранці й 

уночі. Лише вдень пригріває сонечко, 

немов намагається нагадати про літо. 

Поля відпочивають після виснажливої 

тривалої праці. Уже подарували госпо-

дарям свій золотавий урожай садки. 

Усюди відчувається прохолодний подих 

осені. Сіре небо все частіше затягують 

низькі хмари. Сіється дрібний дощ.  

        Ліс стоїть сумний і мовчазний, зда-

ється, що він глибоко замислився. Дуже 

скоро деревам доведеться геть роздяг-

нутися, скинути своє важке вбрання, а 

згодом і підставити гілки хуртовині.  

Повільно кружляє в повітрі останній 

жовтогарячий листок. Тонкі осички су-

мовито риплять на галявині, ще не за-

знавши довгого передзимового сну. На-

вкруги трухлявого пня скупчилися 

стрункі опеньки. Їх дуже багато, і ко-

жен із грибів так і проситься в кошик. 

Горобина обвисла червоними розкіш-

ними гронами. Листя липи з гострими 

почорнілими зубчиками здається вкри-

тим тендітним оксамитом.  

Нещодавно зелена трава припала до 

землі. Високо в небі роблять своє 

останнє прощальне коло запізнілі жура-

влі. Вони ще раз нагадують нам, що во-

лодарює осіння пора. Журавлі відліта-

ють у вирій і сумно курличуть.  

У такі дні на якусь мить душу покри-

ває світлий смуток. Ми поринаємо в роз-

думи про сенс людського існування. Усе 

це є ознаками того, що світом крокує 

найкрасивіша пора року, яку оспівували 

художники, композитори, поети, - бага-

тобарвна осінь.  

        Попович Вікторія, 5 клас 
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Осiннiй дощ 

Осінь… Я прокинулася  вiд того, що 

по вiкнах барабанив дощ. Я вiдкрила 

очi i вiдчула холод. Потягнувшись за 

ковдрою, я закуталась у неї з головою. 

Не хотiлося вставати. Але  ноги самi 

понесли мене до вiкна. Я розплющила 

очi й побачила дивовижне. У небi хма-

ри боролися з сонцем. I вже майже пе-

ремогли. Залишився лише один 

промiнчик. Але iще мить i … Перемо-

га!  

  Хмари повнiстю затулили небо!  

Який же сильний ли-

нув дощ… Вiн лив i 

лив, як із вiдра! Здава-

лося, його мета була 

затопити все навкру-

ги. Та це був тiльки 

початок концерту. 

Я  п i д i й ш л а 

ближче до вiкна i в 

очiкуваннi продов-

ження вистави сiла 

на стiлець. А тим 

часом буря не вщу-

хала. Дощ, наче ба-

рабанщик, грав, 

тобто в iдбивав  

ритм просто чудо-

во. Грiм теж справ-

лявся зi своєю ро-

ботою. А вiтер ви-

конував соло. Зави-

вав тужну, протяжну пiсню. Концерт 

продовжувався. Заради ефекту блискав-

ка служила за прожектори. Я не пошко-

дувала, що взяла квиток у перший ряд. 

Але потроху вистава закiнчувалася. 

Проте як! Усi чотири стихiї зробили 

останнiй подих i... Зникли! Наче їх i не 

було!  

Потроху розвиднiлося, i негода по-

ступилася мiсцем сонечку. Вiд захоп-

лення я зааплодувала. I повнiстю у гар-

ному, нi! - у пречудовому  настрої я 

пiшла спати. Пiсля цього чудового, 

неймовiрного концерту я швидко засну-

ла й бачила загадковий 

сон. 

Ось такий був грозо-

вий осiннiй дощ.   

  Стеблик Софія,  

          5 клас 
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Осінній дощ 

Зійшло сонце, і настав день. Осінній 

день. Уже вісімдесят перший осінній 

день. Холодний і похмурий. І на хвили-

ну виглянуло сонце – і знову зникло в 

хмарній завісі, тепер не скоро ми поба-

чимо його. 

На вулицях по-

жвавлення. Прохо-

дять перші перехожі 

п о  н е м е т е н и х 

доріжках. Сьогодні 

мають змогу вони 

н і к у д и  н е 

поспішати.  

Але ось знову 

дощ. Холодний, мокрий, неприємний 

дощ. Крапля за краплею падають цілою 

зливою на сіре місто. Хтось відкриває 

парасольку, а хто сь накриється чим до-

ведеться і прискорює свій рух. 

      У місті потемніло, посіріло. І зно-

ву дощ, і знову злива. Ось такий уже 

вісімдесят перший 

день. Така в нас 

осінь. Уже третій 

рік. Проте не варто 

забувати – це не на-

завжди, бо життя 

продовжується. На-

стане бажана весна.   

Єфімова Дарина, 5 клас 

         Похмурий дивний день 

  За вікном стояв похмурий осінній 

день. Усе навколо було 

покрите легким сірим 

простирадлом. Блакитне 

небо повністю затяглося 

сірими хмарами, так, що 

й сонця не видно. Дерева, 

квіти, будинки мали приг-

лушений колір, фарби ні-

би зблідли: сірий асфальт, 

сірі стіни, сіре небо, усе 

навколо сіре…   

Сьогодні не було видно 

різнокольорового вбрання 

дерев. Вітер зривав золо-

те, червоне та бордове листячко з де-

рев, яке на них одягнула барвиста 

осінь. Воно лежало на землі і мокло під 

дощем. Вітер підні-

мав листя з землі та 

кидав його нам під 

ноги. Без яскравого 

сонячного світла во-

но здавалося блі-

дим.  

       Та з іншого бо-

ку, цей похмурий 

осінній день був 

сповнений і особли-

вої краси, спокою та 

гармонії.                                             
Виграненко Дарина,  

учениця 5 класу  



 

 

Листопад   

У давнину листопад називали "братчини". Це від давнього обряду, що звався 

"братчина". Його справляли в листопаді. Якщо сусіди хотіли заприятелювати 

між собою, то купували в пасічників бджолиний рій. Із весни до осені гуртом 

доглядали його. Зібраний мед ділили порівну. На це свято збиралися сім'ями, 

гуляли, чи, як казали в народі, браталися. Були ще назви: "листопадень", 

"падолист", "напівзимник", "грудкотрус". 

 Народні прикмети 

Пізній листопад - до суворої і затяжної зими. Доки листя з вишень не 

облетіло, то хоч скільки не було б снігу, не вляжеться - відлига його з'їсть. 

Комарі в листопаді - м'яка зима. 

Прислів'я 

 У листопаді зима з осінню бореться. 

Як листопад дерев не обтрусить, довга зима бути мусить. 

Листопад вересню - онук, жовтню - син, зимі - рідний брат. 

Народний календар 

11 листопада  говорили: "На Федора Студита стало холодно й сердито". 

Цього дня прилітали дошкульні зимові вітри. 
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