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Війна - це горе 

Минули десятиліття від того 

часу, як стихли бої Великої Віт-

чизняної війни на нашій землі. 

Це була найстрашніша, найкри-

вавіша війна століття. Скільки 

людей загинуло на фронтах, ма-

буть, ніколи не підрахувати... 

    Війна... Скільки вона наро-

била горя, скільки життів забра-

ла в небуття, скільки страждань 

змусила винести! Але наші лю-

ди, наші ветерани, колишні воїни 

- усе подолали, усе стерпіли. Що 

їм довелося перенес-

ти!.. І холод, і голод, і 

злидні, і страх. Вони 

мужньо пройшли цей 

етап в історії, ніколи 

не опускали очей, ніко-

ли не падали духом. 

Але ця війна залишає страшний 

слід в історії нашої країни, у па-

м’яті кожної людини. 

  У багатьох сім’ях пам’ять про  

війну буде жити завжди, адже в 

кожній із них чи то прадід, чи то 

прабабуся брали  участь у боро-

тьбі з ворогом. Скільки разів до-

водилося  слухати розповіді про 

криваві події. Особливе місце в 

пам’яті займає розповідь про 

Сталінградську битву, Курську 

дугу, бої під Києвом. На війні ба-

гатьох було поранено, і на все 

життя в них лишилося тавро від 

Великої Вітчизняної війни. 

 Війна – це подія, про яку мож-

на говорити багато, але її хочеть-

ся забути водночас. Війна – це 

мільйон людських жертв, слізні 

спогади наших дідів та прадідів, 

які були свідками тієї жахливої 

події, коли під розривами гранат 

та свистом куль захищали свою 

Батьківщину.  

Ми не повинні забувати Вели-

ку Вітчизняну вій-

ну, щоб не допус-

тити іншої. І па-

м’ятати тих, кого 

вже немає. Зверта-

юся до однолітків 

із закликом: 

«Давайте згадувати про вете-

ранів не тільки 9 травня! Низь-

кий уклін їм усім за мужність і 

велике спасибі».  

Скільки горя й сліз випало на 

долю наших дідів і батьків. Ми 

повинні вміти шанувати, люби-

ти, поважати те, за що вони бо-

ролися й перемогли. Якби не ге-

роїзм цих людей – не було б нас, 

не було б України.  

   Ярошенко Анастасія, 10 клас 
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Герої в моїй родині  

    Війна – це час, коли люди виявля-

ють свою справжню сутність. Дехто ля-

кається та переховується від небезпеки, 

інші – не бояться віддати життя за Бать-

ківщину, її волю, свободу та незалеж-

ність. Серед відважних бійців, які по-

над усе ставили боротьбу за свою краї-

ну, і мій прадід Музичка Кузьма Корні-

йович.  

    Він народився на Київщині у селі 

Стайки, названому на честь козацьких 

стійбищ, що раніше там знаходилися. 

Певно, по крові від землі йому переда-

лося й те безстрашшя, тому в 1941 ро-

ці, на третій день після оголошення вій-

ни з фашистською Німеччиною, він до-

бровільно пішов на фронт. Чекати його 

вдома залишилася дружина Анастасія 

Миколаївна та четверо дітей-хлопчаків. 

На фронті прадід Кузьма був стрільцем

-зенітником, збивав десятки ворожих 

літаків. Не цурався й звичної в мирний 

час фізичної праці – відновлював мости 

та переправи, зруйновані фашистами, 

коли радянська армія повертала захоп-

лені території. Удача, віра та розуміння, 

що вдома на нього чекає родина, допо-

могли дідові Кузьмі вижити та доклас-

ти руку до перемоги в найстрашніших 

битвах: під Сталінградом - 1942, на 

Курській дузі - 1943, за Київ -  1943, у 

Кеннінгсберзькій операції - 1945.      

Кузьма Корнійович дійшов аж до Берлі-

на й повернувся додому восени 1945 

року. Він, як ніхто інший, знав, що таке 

боротися та перемогти. За свою службу 

дід Кузьма отримав понад 30 нагород, 

та найбільше він цінував повагу своєї 

родини, односельчан, родичів та друзів. 

Поки батько був на війні, його героїч-

ний приклад надихнув і одного з синів - 

Василя Кузьмовича. Щоправда, тоді він 

був ще просто Васи-

лем, якому ледве ви-

повнилося 15 років. 

Війна для нього три-

вала 2 роки, йому теж 

удалося докласти зу-

силь до тієї важливої 

загальної перемоги та 

принести до родинної 

скарбниці кілька на-

город. 

       (Прод. на стор.3) 
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    Але не лише чоловіки стали справ-

жніми героями тих страшних та героїч-

них часів. У нашій родині давно ходить 

легенда й про бабусю Анастасію Мико-

лаївну. Поки її чоловік Кузьма Корнійо-

вич та син Василь були на фронті, вона 

піклувалася про інших дітей. Їсти бабу-

ся варила, здавалося, із повітря  готува-

ла їжу з лободи та інших зовсім не при-

датних для харчування речей. Поряд із 

щоденним подвигом – виживанням, во-

на зробила й інший – урятувала малого 

хлопчика. Коли село захопили фашисти, 

там розпочалися єврейські погроми. По-

ряд із хатою нашої роди-

ни була й хатина євреїв. 

Одного дня всіх її меш-

канців – і великих, і ма-

лих – розстріляли. Лише 

шестирічному хлопчику 

Михайлові вдалося схо-

ватися в сінях. Там його й знайшла ба-

буся Настя. Спершу переховувала дити-

ну у своєму підвалі та весь час пов’язу-

вала хустку на голову, аби ніхто не впіз-

нав. Так він і жив із  нашою родиною до 

кінця війни. Коли фашисти полишали 

село, вони намагалися вбити всіх, хто 

залишився, кидали гранати в підвали. 

Але бабуся затулила рота найменшим 

дітям, іншим наказала мовчати, тому вся 

родина та інші, хто переховувався в на-

шому підвалі, лишилися живими. Безліч 

інших схованок було зруйновано. 

   Коли закінчилася війна, уся сім’я 

зібралася вдома, за хлопчиком Михай-

лом приїхали родичі з Києва та забрали 

його до себе. Минуло 30 років, одного 

разу бабуся поїхала на Поділ, на Житній 

ринок продавати квасолю та насіння. І 

тут з натовпу з’явився він – її маленький 

урятований Михайло, утім уже набагато 

старший. Його вдячне серце одразу впіз-

нало в бабусі, що сиділа над мішками, 

рятувальницю. Він забрав її з ринку та 

привів додому, де познайомив зі своєю 

родиною, дітьми розповів про роки  

життя, яке вона йому подарувала. Вияв-

ляється, у родині Михайла 

про бабусю Настю теж ходи-

ли легенди і їй були завжди 

вдячні.  

   Зрозуміло, що в будь-якій 

ситуації можна бути героєм. 

Головне – бути чесним та 

допомагати там, де є така змога. Чи то 

на війні, рятуючи тих, хто живе на мир-

ній землі. Чи із спокійних місць протя-

гати руку допомоги тим, хто її потребує 

по-справжньому. Бути людиною, чес-

ною, відданою своїй родині, Батьківщи-

ні та історії – ось чому навчили мене мої 

рідні. Саме взаємодопомога, розуміння 

потреб інших, милосердя та здатність до 

самопожертви зможе згуртувати україн-

ський народ, зробити нас гідними гро-

мадянами нашої держави. 

           Асєєв Віталій, 9-А  клас 

ЮНКОРІВЦІ ПОВІДОМЛЯЮТЬ 
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Пам'ять жива 

У період весняного буйноцвіття щоро-

ку приходить на нашу землю,незгасною й 

нетьмяніючою зіркою першої величини 

День Перемоги. У цей день, як барви на 

вічному полотні історії та людського бут-

тя, переплелися радість і скорбота, гор-

дість і гіркота, біль і надія. 

Війна… Страшне слово, скільки в ньо-

му ненависті, злості, крові, сліз, розбитих 

сердець, скалічених доль, смертей, болю, 

а разом це відвага, мужність, героїзм, по-

двиг і нарешті Перемога! Яке щастя, що 

та, така вистраждана, вимолена перемога 

була за нами, що не даремно мільйони  

солдат полягли в сиру землю на полях би-

тви, вони віддали найцінніше, що мали, – 

життя за нас, за своїх нащадків, за мирне 

і чисте небо над головою, за свободу, за 

Батьківщину!  

З кожним роком усе далі відходять від 

нас події Великої Вітчизняної війни. Дав-

но закопані окопи, зарубцювалися рани 

колишніх солдат, але наша пам'ять щора-

зу повертається до минулого, адже те, що 

звідано й пережито, не забудеться ніколи! 

Це подвиг, якого не знала історія! 

Скільки б не змінювалося поколінь на 

землі, вони повинні пам'ятати це, аби не 

допустити ще однієї страшної війни.  

З нагоди 71 річниці з Дня Перемоги в 

Другій світовій війні учні гімназії 

«Ерудит» поклали квіти до монумента 

„Танк визволителів Києва”. Хвилиною 

мовчання вшанували пам’ять героїв.  

4 травня 2016 року в гімназії «Ерудит» 

відбувся конкурс воєнно-

патріотичної   пісні, присвячений Дню 

Перемоги. Звучали пісні про війну, які пі-

днімали бойовий дух наших солдат та 

офіцерів у роки Другої світової війни. 

Усе далі відходять грізні й важкі роки 

війни, але не згасає пам'ять про тих, 

хто не шкодував своєї крові, хто приніс 

на вівтар свободи найдорожче - життя. 

Кожен із нас поділяє думку, втілену в 

словах "Ніхто не забутий, ніщо не за-

буте!"  

                      Пітькун Діана, 9-Б клас 
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З Україною в серці 

Патріотизм – дивовижна 

річ. Інколи здається, що 

для нього в серці є спеці-

альний тумблер. Не обо-

в’язково з дитинства но-

сити вишиванку, співати 

українських пісень або 

їсти щодня на обід сало з борщем. Показовий 

патріотизм – не справжній, щонайменше, мені 

так здається. Істинний патріотизм - це те, що 

вмикається в серці перед тим, як людина зва-

жується на якийсь учинок. 

Саме вчинки роблять людину такою, якою 

вона є насправді. Лідер гурту “Океан Ельзи” 

Святослав Вакарчук сказав: “Не дивіться на 

Україну, як на землю своїх батьків. Дивіться 

на неї, як на землю своїх дітей. І тоді при-

йдуть зміни”. Головне для молодого поколін-

ня зараз – вчасно замислитися та відповідаль-

но ставитися до того, що, як і коли робиш. На 

мою думку, справжній елементарний патріо-

тизм – донести сміття до смітника, який може 

знаходитися за кілька кварталів, а не кидати 

його під ноги, бо так зручніше. Допомогти 

людині,  яка цього потребує, а не відвернутися 

та пройти повз. Поступитися місцем утомле-

ній жінці після робочого дня. Такі елементар-

ні речі говорять не лише про гарне виховання, 

вони проявляють любов до Батьківщини. Бо 

ти бережеш природу, піклуєшся про співвіт-

чизників, формуєш новий менталітет нації.  

Якщо систематично змінювати те, що тебе 

оточує, глобальні зміни обов’язково прийдуть, 

бо вода камінь точить. Любити Україну понад 

усе не важко. Важко  скласти руки, ні на що 

не звертати уваги, а за два десятиліття повер-

тати свою державу ціною спершу десятків, а 

потім – тисяч життів. Бо лише останні два ро-

ки змогли активувати суспільство й нагадати, 

навіщо ж змінювати щось, що було усталеним 

роками. Навіщо нищити корупцію, контролю-

вати владу, відправляти людей на захист Дон-

басу. Бо без цього нащі діти можуть не поба-

чити ніякої України. Провідник українського 

національного визвольного руху В'ячеслав 

Чорновіл застергіав: “Дай Боже нам любити 

Україну понад усе сьогодні – маючи, щоб не 

довелося гірко любити її, утративши. Настав 

час великого вибору: або єдність і перемога та 

шлях до світла, або поразка, ганьба й знову 

довга дорога до волі”. З тих пір минуло два 

десятиріччя, утім виклики та проблеми перед 

українцями стоять ті самі. Тож зараз потрібно 

багато справжнього патріотизму для того, щоб 

мати наснагу не скласти руки, а продовжувати 

роботу, яку для нас розпочали герої, які пок-

лали власні життя на вівтар відродження дер-

жавності та любові до неї. Роль молодих укра-

їнців у тому, щоб той тумблер, що включає 

любов до Батьківщини, спрацьовував кожен 

раз, коли ми вирішуємо: допомагати чи ні, ро-

бити чи ні, змінювати чи ні, красти чи ні, бре-

хати чи ні. Кожна наша  дія – крапля в океані 

майбутнього, у якому плаватимуть інші поко-

ління українців. І тільки ми своїми вчинками 

вирішуємо, чи буде вода в цьому океані криш-

талевою та прозорою, чи брудною від відходів 

життєдіяльності, у якій гинутиме все живе.  

Китайські мудреці найбільше боялися жити 

в часи змін. Це дійсно важко, не варто й спе-

речатися. Утім невпевненість навколишнього 

світу народжує впевненість усередині люди-

ни. Тому зараз людей, які дійсно люблять 

Україну й ладні віддати за неї життя, набагато 

більше, аніж кілька років тому. І це приклад 

того, що все лише починається. І далі точно 

буде ще більше любові та справжнього народ-

ного щастя. 

Асєєв Віталій, 9 –А клас 



 

 

На світі є одна людина 

На світі є одна людина, 

Для всіх лише вона єдина. 

Може пораду вірну дати, 

Життя твоє намалювати, 

Ночами лиш вона не спала, 

Тебе, дитя, оберігала. 

Тобі життя дала ця жінка, 

Залишишся назавжди її ти половинка. 

Благаю я тебе – оце не забувай, 

Та всім своїм серцем людину цю кохай! 

Звичайно, ця людина – мати, 

Її не можна забувати. 

Повинні всі свою матусеньку кохати, 

Уже старенькі руки з любов’ю цілувати. 

Тебе, Мамо, Матінко, Матусю, 

Не забуду я – клянуся! 

                Кириченко Дмитро, 9-А клас  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дорогій матусі 
Мамина  молитва, 

Мамині  слова, 

Мамине  серденько, 

Мамині  вуста. 

Вона  теплом  зігріє, 

До  серця  приголубить, 

Обніме  й  пожаліє, 

Бо  дуже  сильно  любить. 

Матусенько  рідненька, 

Пробач  за  всі  провини. 

Щоб  Ти  за  нас  не  думала - 

Нема  такої  днини. 

Я  низько  поклонюся 

І  руки  поцілую, 

За  Тебе  помолюся, 

І   дякувати  буду. 

Ще  довго  Ти  радій  

Та  ніжно  посміхайся! 

Я - дитя  Твоїх  мрій, 

На краще сподівайся! 
                  Різак Іванна, 5 клас 
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Не речі творять  

історію, а люди 

        Крізь віки, крізь вічні терори та при-

душення, крізь кровопролитні війни укра-

їнці завжди прагнули зберегти свою на-

цію та її значення. Вони намагалися пере-

дати частинку тієї тонкої української душі 

у все, чого торкалися, – тому все ще жи-

вуть пісні древніх кобзарів, дійшли роз-

писи писанок та співаються балади на 

честь великих козаків. Та найголовніше – 

ми завжди прагну-

ли передати все 

українське не ре-

чам, а нащадкам, 

аби вони оберігали 

тендітний вогник 

української куль-

тури у своєму сер-

ці. 

        Українська 

культура находить 

відлуння у кожній 

ноті, яку виграває милозвучна кобза в ру-

ках сивого дідуся; у кожному штриху, 

який наноситься майстрами на яйце, що 

скоро набуває рис писанки. Українська 

душа присутня в кожному хрестику, що 

юна дівчина наносить на полотно, яке піз-

ніше стане рушником, і на ньому розквіт-

нуть древні образи. Ми цього не помічає-

мо, але навіть у свіжоспеченому хлібі або 

у виспівуючому пісні про минуле голосі 

завжди бринить щось рідне. 

         Звичайно, не речі творять історію, а 

люди. Найперше всім на думку спадають 

поети - вони є провідниками в історії, во-

ни розповідають нам про свій час і своє 

бачення світу. Багато поетів зі всього сві-

ту славили свою Батьківщину у власній 

творчості. У нас найпоказовішим творцем 

прекрасного є Т.Г. Шевченко, що сумно 

оспівував долю своєї країни, описував 

життя в ній. Проте, незважаючи на всі не-

гаразди та несправедливість, Тарас зав-

жди любив Україну, процвітаючу чи бід-

ну. Свої трепетні почуття поет висловлю-

вав у рядках, прис-

вячених його Бать-

ківщині, і закликав 

інших до цього. 

Шевченко з усіх 

сил старався не да-

ти лиходіям розто-

птати його дітище, 

яке ми, на щастя, 

можемо читати й 

по цей день. 

          І ми, сучасне 

покоління українців, також бережемо іс-

торію та культуру нашої країни. Як ми 

можемо забути наших пращурів? Україн-

ці є освіченою нацією, яка йде в ногу з 

часом, але вона завжди ревно оберігає ча-

стинку Батьківщини у своїй душі. Наша 

співуча мова, наша барвиста вишиванка, 

наші милозвучні пісні - усе це є в кожно-

го з нас. Ми прагнемо досліджувати нашу 

країну, її особливості та традиції. Ми бу-

демо йти у світле майбутнє з Україною в 

серці! 

              Абдуллаєва Есміра, 8-Б клас 



 

 

Плани на літо 

Усі люблять канікули, 

тому що  можна відпочи-

ти та добре провести 

час. Можна робити, що 

хочеш, не потрібно рано 

вставати і не потрібно 

робити домашні завдан-

ня. Можна подорожувати, займатися улю-

бленими видами спорту або іншими захо-

пленнями. 

Скоро вже й  сонячні дні, яких ми так 

чекали весь рік! Кожен із нас збирав не-

ймовірні задуми та ідеї й відкла-

дав їх на «завтра».  

Чим зайнятися влітку 

підлітку? Це питання напере-

додні канікул хвилює багатьох. 

Для того, щоб переживання й 

тривоги зникли, і  канікули не 

перетворилися на рутину, я 

вирішив записати на папері 

кілька ідей свого літнього 

відпочинку: 

 поїздка на море, в оздоровчий  табір 

відпочинку; 

 риболовля, похід на природу з друзя-

ми або всією сім’єю; 

 відвідування пляжу або басейну; 

 гра у футбол, баскетбол;  

 катання на велосипеді — це й розвага 

і, звичайно ж, чимала користь; 

 навчитися чомусь новому, наприклад, 

грі на гітарі. 

Можливо, я забагато напланував, але 

так хочеться гарно відпочити влітку. 

           Данилець Данііл, 5 клас 
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У СВІТІ РОЗВАГ 

 Твій друг 

Твій друг 

тобі віддасть усе: 

і свій квиток на карусель, 

і цвях, і ґудзик, і літак, 

та не за щось — 

а просто так. 

І збільшувальне скельце, 

найкраще у дворі, 

твій друг 

                        зі щирим серцем 

                        тобі віддасть — бери! 

        І ти нічого не жалій — 

         ніколи і нітрохи! 

         І навіть 

        м’яч футбольний свій 

        віддай, як друг попросить. 

             Захарченко Данило, 8 клас 

                         

 

 



 

 

Попереду літо 

Хто з нас не любить літо? Це час року 

особливо улюблений усіма школярами, 

адже це пора канікул. До школи не тре-

ба, можна прокидатися не за будильни-

ком і гуляти кожного дня стільки, скіль-

ки захочеться. На вулиці тепло й соняч-

но, тому в таку погоду  вдома сидіти не 

хочеться. До того ж усі друзі теж вільні, 

і можна весело й безтурботно проводи-

ти час. 

Улітку ми часто граємо у волейбол на 

спортивному майданчику. За цим занят-

тям ми не помічаємо, як проходить час, 

і втомлені, ледве переставляючи ноги, 

ми повертаємося додому.  

Тільки влітку ми вдосталь граємо, а 

заодно зміцнюємо своє здоров’я. 

Також під час літніх канікул 

я допомагаю батькам на дачі. 

Там я не тільки працюю, але й 

засмагаю так, що багато хто 

думає, що ми їздили на ку-

рорт. Я вважаю, що всі діти 

повинні допомагати своїм ба-

тькам, адже в них немає кані-

кул як у школярів, і влітку во-

ни продовжують працювати. 

А проводити літо  на роботі в 

задушливих приміщеннях  не 

з приємних. Добре, що ми 

відпочиваємо влітку, адже в 

таку погоду складно на чо-

мусь зосередитися. 

Якщо в батьків випадає відпустка на 

літо, то ми їдемо до родичів у село. Ме-

ні подобається їздити до бабусі і дідуся, 

адже зараз у селах не так як раніше, там 

теж є цивілізація. Зате яке там чисте по-

вітря й вода в річці! Уночі на небі яск-

раво світять зірки, чого не побачиш у 

задимленому місті. У селі така тиша 

вночі, що нам, міським мешканцям, во-

на здається незвичною й навіть дикою. 

Адже ми звикли до шуму машин. Літні 

канікули, напевно, - найпрекрасніша по-

ра для всіх школярів. Вони проходять 

цікаво й захоплююче, тому, здається, що 

пролітають непомітно.  

От було б добре, якби в дорослих теж 

були літні канікули. 

             Варгіч Софія, 5 клас 

У СВІТІ РОЗВАГ 
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У СВІТІ РОЗВАГ 

                   Як би мені  

хотілося провести канікули?  

  Скоро розпочнуться 

канікули. Я так чекав на 

них протягом усього року!  

   Мої батьки пообіцяли 

мені поїхати в 

дитячий табір 

на море. Мій 

найкращий друг був там уже 

тричі, і йому дуже сподоба-

лося. Цей табір знаходиться в 

Одесі майже на самому березі моря. Мій 

друг розповідав, що там веселі вихова-

телі, що вони влаштовують цікаві кон-

курси та змагання між дітьми. Там купа-

ються в морі щодня,  відзначають День 

Нептуна та День іменинника. До того ж 

я б хотів знайти собі нових друзів. 

 Це моя одна з  

мрій про літо. І я 

думаю, що вона 

здійсниться.  

    Левченко Ілля,  

5 клас 

Мої літні канікули 

Якщо в моїх батьків буде 

відпустка влітку, то ми 

всією родиною поїдемо 

до Закарпаття. Ми їздимо 

туди кожного разу, коли є 

можливість. Живемо ми 

в невеличкому селищі біля 

міста Мукачева. Я навіть не 

пам'ятаю, як воно назива-

ється. Озеро ж, у якому ми 

купаємося, синє-синє та 

прозоре-прозоре. Я одного 

разу зайшов у воду по шию, 

а потім глянув донизу, на 

ноги, так їх було видно дуже 

добре! І глибина там така, 

що поплавати можна, і вода 

прозора та чиста, одне погано - холодна 

вона дуже, бо з гір стікає донизу багато 

струмків, вода з яких потрапляє в озеро. 

А ще навколо нашої бази відпочин-

ку     знаходиться ліс, у якому ми збирає-

мо літні гриби, ягоди та просто так гуляє-

мо. Я люблю відпочивати разом зі своїми 

батьками, тому що вони в мене веселі, 

добрі та найкращі у світі!  

      Обов'язково в літні подорожі я візьму 

з собою книжки, які 

задали прочитати на 

літо для наступного 

класу. Я взагалі люблю 

читати. Мені цікаво 

дізнаватися про те, як 

живуть інші люди, ці-

каво читати про приго-

ди, таємниці, про захо-

вані скарби.  

Останній тиждень літ-

ніх канікул я хочу провести вдома, готую-

чись до школи.  

      Матвійчук Кирило, 5 клас 
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ЮНКОРІВЦІ ПОВІДОМЛЯЮТЬ 

Конкурс «Клас року» 

Із метою виявлення 

найбільш згуртованих і твор-

чих класних колективів – 

лідерів гімназії, підвищення 

творчого потенціалу учнів, 

розвитку класного та гімна-

зійного самоврядування 26 

травня 2016 року відбувся 

заключний етап конкурсу 

«Клас року». 

Класні колективи презен-

тували свою роботу за рік: 

виконання Єдиних вимог до 

гімназистів, участь у пред-

метних олімпіадах, конкур-

сах та святах, акціях, твор-

чих проектах. 

Цього дня предметні ка-

федри підготували для гім-

назистів цікаві випробу-

вання: подо-

рожі  англомовними 

країнами, конкурси 

творів та малюнків на 

асфальті «З Україною в 

серці», спортивні зма-

гання.   



 

 

День вишиванки 

     День вишиванки – Всеукраїнське свя-

то, свято національної єдності.  яке пок-

ликане зберегти споконвічні народні 

традиції створення та носіння  етнічного 

вишитого одягу. 

        Учні та вчителі гімназії 

«Ерудит»  долучилися до загальнонаціо-

нального флешмобу, бо впевнені, що в 

стародавньому одязі закодовано багато 

символів сили, добробуту, краси та обе-

регів. Ідею акції «Всесвітній день виши-

ванки» у 2006 році запропонувала сту-

дентка факультету історії, політології та 

міжнародних відносин Чернівецького націо-

нального університету імені Юрія Федькови-

ча Леся Воронюк. А поштовхом до реалізації 

ідеї та святкування стала вишиванка Ігоря 

Житарюка, яку він регулярно одягав на пари, 

як і чимало інших студентів. Леся запропо-

нувала одногрупникам та студентам обрати 

один день і всім разом одягнути вишиванки. 

Спочатку вишиванки з’явилися на кількох 

десятках студентів та  викладачів факультету. 

Та вже протягом наступних років свято ро-

зрослося до більшого рівня - до нього почала 

долучатися українська діаспора по всьому 

світу, а також прихильники України.  Як по-

казує досвід, люди в День вишиванки завжди 

піднесені та усміхнені. З давніх давен вишита 

сорочка вважається оберегом. Є символом 

краси, здоров’я, щасливої долі, родової 

пам’яті, святості та любові.  

    Дівчата змалку навчалися вишивати. Така 

сорочка наділяє людину цілющою силою 

рідної землі, захищає від усього лихо-

го.  Вишивають її кольоровими нитками. 

Червоний колір символізує любов, чорний – 

журбу, білий – надію. Візерунки також ма-

ють символічне значення. Калина 

означає красу та продовження роду, 

мак – добробут і молодість, барвінок 

– вірність, волошки – ніжність і 

скромність, троянди – рух та кохання, 

соняшник – символ світла та праці. 

Тому такі сорочки дарують близьким 

та рідним людям.  

      Вишита сорочка є національним 

убранням українців.  ЇЇ одягають на 

національні свята та в урочисті мо-

менти життя. 

          Мішина Олександра, 9-Б клас 

ЕРУДОВАНИЙ ГІМНАЗИСТ 
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У  ДОРОГУ З ЛЮБОВ’Ю 

Рідній гімназії присвячується… 

        Усі стежки – від шкільного порога. 

Початок усіх професій – у шкільному 

класі. Ключ до всіх духовних багатств 

світу – у нього, шкільного наставника. Це 

ж бо він, учитель, повів нас у світ знань, 

допоміг обрати з усіх тисяч свою дорогу в 

житті, навчив не лише премудрощів шкі-

льних предметів, а й найскладнішої з на-

ук – бути Людиною. Тому стільки глибо-

ких почуттів у словах “учителю мій”, які 

промовляють люди різного віку й життє-

вого досвіду в усіх куточках світу.   Саме 

до вчителя спрямова-

ні найкращі слова по-

дяки за те, що він ро-

бить для дітей, для 

справи виховання.  

Це справді благо-

родна мета – сьогодні 

працювати для май-

бутнього, сіяти зерна 

доброго, світлого, 

щоб зійшли вони в душах молодого поко-

ління. Справжній учитель не байдужий до 

долі своїх вихованців, він радіє й пережи-

ває за них, коли потрібно, підкаже й допо-

може.  

Учитель... Яке звичайне, яке містке це 

слово! Той, хто навчає, хто збагачує розум 

і душу молодої людини, хто відкриває пе-

ред нею невичерпну скарбницю знань і 

невмирущих моральних цінностей. І як-

що тобі в житті пощастило і ти зустрів 

справжнього вчителя, твоє життя буде 

прожите недарма. Частинка його серця, 

його самого буде в твоєму житті вічно 

світити й допомагати вижити в найскрут-

ніші часи. Промайнуть роки, але пам’ять 

повертатиме нас до найкращої пори жит-

тя – шкільної. 

Тому сьогодні хочеться сказати шанов-

ним вчителям спасибі за жертовну працю, 

за теплі години спілкування, за уроки 

життя. Адже, життя вчителя – це обов’я-

зок бути світочем, стверджувати ідеали 

правди, краси, добра.        

    Учитель – це той, хто 

сіє добре зерно. Щастя 

для нього – гідні учні, 

які сяють сонцем, наслі-

дуючи його чесноти та 

продовжуючи його доб-

рочинність. Учитель – 

рятівник світу. Учитель 

– це взірець. Він має 

сам горіти, щоб одне 

його наближення запалювало серце. 

Шановні вчителі! Ви залишили в на-

ших серцях добру пам’ять, бо посіяли в 

юних душах зерна доброти, краси, спра-

ведливості, творчості. 

Освітянська нива вчасно засівалася, до-

глядалася. То ж дякуємо Вам, наші дорогі 

вчителі, за мудрість, безмежну доброту й 

душевне тепло, яке зігріває нас, ваших 

вдячних учнів, усе життя. 

                       Караван Катерина, 11 клас 
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Зелене місто 

Ми посадим липи та клени,  

буде наше місто зелене. 

Ми посадимо в полі тополі, 

хай вони зростають поволі. 

Ми обсадимо школу бузками 

та обів'ємо площі квітками, 

Хай ростуть дерева і квіти. 

Ми щасливі, радісні діти. 

Гончаренко Роксолана, 8-А  клас 

Розкажи мені,  

добрий Лелеко… 

Розкидаються землі далеко,  

Розбуявся квітучий каштан,  

Розкажи мені, добрий Лелеко,  

Як у Києві? Як жити там? 

 

Там чарівно буяє травою,  

Розливається велич Дніпра,  

Місто вмивається вранці росою,  

Від краси увесь люд завмира.  

 

Посміхаються діти усюди, 

Вітер коси там верб розвива,  

Квітів фарби творять етюди, 

Соловейко там пісню співа. 

 

Ось Богдан ще за містом пильнує, 

Володимир з гори спогляда, 

Князь Олег тут і днює, й ночує, 

А Шевченко вірші сповіда. 

 

Три брати і сестра  Либідь мила 

Зводять ріки усі до Дніпра. 

І  розкинулась свіжістю хвиля,  

Розійшлася навколо імла.  

 

Київ славою весь умить сяє,  

Бережуть його доньки й сини, 

Батьківщина за вас гордість має, 

Ніжні горлиці й сильні орли. 

     Оборська Анастасія, 10 клас 
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Український письменник 

 

 

 

 

 

                                                               

                                                                                                  +І                                                                                                                                                                                  

Математичний термін                                                                   Прикрість у футболі 

 

 

 

 

 

 

                                                                 1 = Н            

16                                                                       №10(99)  травень 2016 

РЕБУСИ ДЛЯ ВУНДЕРКІНДІВ 

Від редакторів газети: якщо вам цікава наша газета, із радістю вислухаємо ваші пропозиції щодо введення нових  
рубрик, а також власні погляди на життя, посприяємо реалізації ваших творчих здібностей. 

Засновник та  

видавець 
 газети 

  
гімназія 
«Ерудит» 

м.Київ 
  

Колектив редакції: 
    гол. редактор, коректор Андрієнко С.В., 

помічник редактора Конопля Т.Г. 

(газета на правах інформаційного бюлетеня)       

 

Голови рубрик:  Стрілець Анастасія, 10 кл., Гонча-

ренко Р., 8-А кл., Сухіна Єлизавета, 10 кл., Заполь-

ська Валерія, 9-Б кл.,  Пузакова Анастасія, 10 кл.. 

Наша адреса 
м.Київ, вул. Тупікова, 27 

тел. (044) 401-10-61 

E-mail:erudit-times@ ukr.net 

www.erudite-gim.at.ua 
 

Віддруковано на підприємстві: 

Поліграфічний центр  “Квітка” 

Наклад -  50 прим. 

Усі опубліковані матеріали є власністю редакції. Відповідальність за достовірність інформації несуть автори 
 матеріалів. Погляд редакції не завжди може співпадати з поглядом авторів матеріалів. 

Фото не завжди є прямими ілюстраціями до тексту. Рукописи не рецензуються та не повертаються! 

??? 

??? 

??? ??? 


